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India erkent Bangla Desj
als natie
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Kunst

NEW DELHI/RAWALPINDI, maandag (Reuter, NV
Times, VPI)
India heeft vandaag Oost-Pakistan (Bangla
Desj) erkend als onafhankelijke natie, waarna Pakistan de
diplomatieke betrekkingen met New Delhi heeft verbroken.
Tegelijkertijd dringen Indiase tanks en infanteristen, in
samenwerking met de Bengaalse vrijheidsstrijders, steeds
3
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Volgens de Indiase radio heeft het Indiase lage. vandaag tijdens een groot
offensief uitgestrekte gebieden in de
sectoren Fend. Sylihet en Cotmilla in
OostHPakistan veroverd. Stad na stad
zou in handen van de Indiërs vallen.
Een Indiase woordvoerder maafctvanmorgen melding van een grote
Pakistaanse aanval in het gebied van
Akhoor in Kasjmier. Oe aanval zou
door de Indiërs zijn afgeslagen.

guldens.

is een ge-

van een dringende

zorgdra-

gen voor het transport
van de
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Pakistan.
Het Nederlandse
«"ode Kruis heeft tevens be-
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Verre
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»V JSL > maandag (Reuter, UPI,
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va «. Zuid-Korea heeft
k ao nee
:
tet feit hT V ld af«eko_di_d wegens
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ding van de wet op de noodtoestand.
zijn overgebracht naair een gevangenis in Calcmtta.

Znj

De belangrijkste militaire ontwikkelingen van net afgelopen weekeinde waren:
Voor de haven van de Westpakistaanse stad Karatsji werden
volgens India zaterdag twee van de vijf
Pakistaanse onderzeebootjagers en
een vrachtschip tot zinken gebracht.
Ook zou een Pakistaanse onderzeeboot zijn aangevallen. Het was de
eerste zeeslag die de Indiase marine
in zijn geschiedenis heeft geleverd.
& De Indiase luchtmaarschalk H. C.
Dewan heeft gisteren meegedeeld dat
India „de volledig* heerschappij"
beeft in het luchtruim boven OostPakistan. Volgens buitenlandse waarnemers zou dit betekenen dat de
70.000 man Pakistaanse troepen geheel verstoken zijn van aanvoer van
versterkingen en materieel mede
door de blokkade van de haven van
Tsjittagong door de Indiase marine.
De Indiase regering heeft bekendgemaakt dat de Indiase strijdkrachten vanaf vandaag schepen van neutrale landen die zich in de haven van
Tsjittagong bevinden zullen aanvallen.
Het Indiase leger heeft vanmorgen
een beroep gedaan op de Pakistaanse
militairen in Oost-Pakistan zich over
te geven om verder bloedvergieten te
voorkomen. De Indiase generaal-majoor Jacob, bevelhebber in het oosten, zei vanmorgen dat hij „er veel
Pakistaanse overlopers zouden komen maar dat de vijand op dit moment nog vastberaden vocht."
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Zangeres Mary
Hopkin gehuwd
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hockeycompetitie

—

Bij een schiet-

LONDEN, maandag (AFP) -_ De
Britse zangeres Mary Hopkin heeft
zaterdagavond haar familie en kennissen meegedeeld dat zij d_ het huwelijk is getreden met de platenproducent Tony Visconti. Dat was" al
twee weken geileden in New Vonk in
het grootste geheim gebeurd.

—

—

—

maandag!

1

Mesdagklüniek in Groningen ont- 1
snapte, is zaterdagnacht bij een |
verkeerscontrole in Velsen aan- 1
die als ge- i
gehouden. De man
vaarlijke wordt beschouwd
|
verzette zich niet tegen zijn ar- 1
restatie.

—

(Reu-j
Mon-6

treux, een van de belangrijkste
toeristische attracties aan het
Meer van Genève, is zaterdag
bijna geheel door brand verwoest. De brand brak uit in een
lichtinstallatie, vlak nadat een
popconcert was geëindigd.

Derde Franse
kernonderzeeër

VENLO, maandag (ANP). -5
Vernieling van de olieleidinfl
naar een tuinderskas heeft hel
afgelopen weekeinde' de Rijnl
beek bij Venlo ernstig vervuilen
Leden van de dierenbescherming
zijn gisteren de hele dag bezijfl
geweest met olie besmeurde wal
tervogels te redden.

Gangsters bij
Manilla gedood

Brand in casino
van Montreux

—

—

Olie uit vernielde
leiding in beek

(ANP).
De 34-jarige C. P., die 1
vorige week maandag uit de Van

MONTREÜX, maandag
ter).
Het casino van

—

Jordanië wil

Ontsnapte na vijf
dagen gepakt

—

—

kansloos bij Levi's
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mishandeld

maandag
ROTTERDAM.
(ANP).
De Rotterdamse politie arresteerde zaterdagmiddag
een 39-jarige koetsier, die onder
invloed van alcohol zijn trouwkoets door het drukke verkeer
trachtte te loodsen. De man
bleek op een huwelijksreceptie
iets te diep in het glaasje te hebben gekeken.

—

—

Mars Energie Stars

Vier pinken ernstig

Trouwkoetsier reed
onder invloed

GRONINGEN,

pagina 12
GEORG VON RAUCH

van een andere auto, een Volkswagen
Variant, plotseling het vuur.
Baader-Meinhofbende.
Volgens ooggetuigen werd van drie
Het incident gebeurde bij een autogeschoten — door de politie
kanten
controle zaterdagmiddag. Toen een en door twee groepjes
burgers. Er
politieagent een verdachte bestelwazouden ongeveer 25 kogels zijn afgegen wilde inspecteren
die als „vervuurd. De kogel, die Rauch dodelijk
kleedwagen" voor een roofoverval aan het oog trof, is nog niet gevonopenden inzittenden
zou dienen
den. Wie hem doodschoot
de politie of, in verwarring, een van zijn eigen medestanders
staat nog niet
vast.
De agent, die de bestelwagen aanhield, werd gewond. Twee vurende
inzittenden van die wagen werden
door de andere auto meegenomen.
Ook zij zouden gewond zijn.
In Berlijn wordt intensief jacht gemaakt op de Baader-Meihofbende
TILBURG, maandag (AN P)
een groep linksextremisüsehe desOnbekenden hebben in Til
perado's
sinds onlangs in beslag
burg vier pinken met stokken o
genomen wapenzendingen de politie
de overtuiging gaven dat de bende
ijzeren staven zo ernstig mishan
zich hier heeft teruggetrokken. Ook
deld, dat ze waarschijnlijk moe
zouden verdere bendeleden in de
ten worden afgemaakt. De die
stad zijn gesignaleerd.
een
op
stonden
in
schuur
eeJ
ren
weiland. Van de daders ont
breekt ieder spoor.

Indiase militairen maken bij de bevoorrading van hun troepen in OostPakistan ook gebruik van pakezels.

HEREN

kijk zelf maar

Kampong leider in

partij in West-Berlijn is dit weekeinde de 24-jarige Georg von Rauch gedood, een lid van de zogenoemde

— —
— —

59.- 75.- 95.-

gedood
BONN, maandag.

,

lli__-1118

Lid van
Baadergroep

V.d. Pluym

(Van onze correspondent)

°

—

Bal door
benen van
Jongbloed
velt DWS

SCHIETPARTIJ BIJ AUTO-CONTROLE

—

'

Gemotoriseerde Indiase troepen trekken de Oostpakistaanse grensplaats Darsana ten noordwesten van Jessore
binnen nadat Pakistaanse militairen waren gedwongen zich terug te trekken.

"

l,
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Een woordvoerder in New Delhi
heeft gezegd dat het Indiase leger de
*
'
'
->o«rdkoreanen".
strategisch belangrijke Oostpakistaanse stad Jessore, die fanatiek
van de presiverdedigd door het Pakistaan.-Nöord-Ko. ca vlier maan- wordt
an. tl k g:n
leger ongemoeid zal laten en zich
se
nen
in
december,
,
„de
toeleggen op het veroveren van
(Van onze correspondent)
ai." s;%en ,'h-t zuiden zou opvoe- zal
het achter de stad liggende gebied.
besprekingen
in
PanBONN, maandag.
Volgens een Pakistaanse verkla■t» IW-.f an de di-marcatielijn tosAls gevolg
en Zuid-Korea zijn ge- ring die gisteravond in Rawalpindi is
van de métaalstaking in Baden>©nd
Württembeng beginnen nu de
au ustus, zouden 198 uitgegeven staat Pakistan niet afwijnen Zud-Korea
tegenover
zend
een
vreedzame
Westduitse autofabrieken té sluioploshebben
ten. Bij Volkswagen in Wolsbu-rg
??k ImÏÏ Z"Suen v _ems president sing van de oorlog zolang zijn onafihu"di-e toestand erg op hankelijkheid zou worden gerespecwordt de productie om half eü'
le
en
vanavond stilgezet. Bij BMW 'in
teerd.
Oiravond van ih-t uitbreMünchen is het wenk zaterdag al
e
eaanse oorlog in 1950.
Vijf Britse journalisten zijn zatergestaakt.
Vo«nbe_^^o,reanen souden aiah
dag in de Indiase stad Bangaon in
a tot ae
n
e&n inval", nu Chigrensgebied
het
met
v_
Oost-Pakistan Ford zegt nog te kunnen doorwerken
de VN is
-°?toegelaten.
gearresteerd op grond van overiretot vrijdag aanstaande. Opel heeft
~~
-JL
cm ten-mijn voor .luiting .genoemd.
{ADVERTENTIE,
De aulofabrieken hebben geen onderdelen meer beschikbaar door de
Staking in de toeleveringsbedrijven
Andere fabrieken
Daimler-Benz
en Por-che
waren al eerder zelf
getroffen.
staking
door de
In de metaalstaking, waar nu bijna
een haif mdj oen arbeiders op
straat staat
140.000 staken, de
rest is uitgesloten
begint nu de
beslissende fase in een speciale bemiddeliog;procedu;e. De vakbond
eist au nog 7,9 procent meer loon
de werkgevers hebben hun bod tot
6 procent venhood. Deze bemiddeling begon op 1 december.
Los van de metaalstaking staat een
besluit tot werktijdverkorting, dat
Volkswagen in overleg met dé ondernemingsraad heeft genomen
Dit gaat in januari in. De werktijdverkorting bij Volkswagen is veroorzaakt door dalende vraai" naar
auto's in Duitsland zelf en door exportjmoei]''jkiheden als gevold van
de monetaire -crisis.

'
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Zeeslag

u}Pgoederen naar India en

EEN

Nieuwe problemen
bij schaatsters

Voor zover bekend bestaat aan de grens van India en WestPakistan een evenwichtssituatie, waarby troepen van beide landen op
enkele plaatsen eikaars grondgebied zijn binnengedrongen.

opvan het Internationale
roep
«ode Kruis, die zal

lombo

pagina l

Premier Indira Gandhi kondigde de erkenning van een onafhankelijk Bangla Desj, die officieel tot doel heeft de terugkeer
van de miljoenen Pakistaanse vluchtelingen mogelijk te maken,
onder luid gejuich in het parlement van New Delhi aan. Kort
tevoren had een heftig debatterende Veiligheidsraad geen overeenstemming weten te bereiken over een resolutie betreffende een
wapenstilstand tussen de strijdende partijen.

(Av£f HAAC maandag
Hat Nederlandse
K_ï >_«ode Kruis gaat hulp bieden
de slachtoffers
het
„_n
conflict tussen India van
en Pan_S?-. Y-adaaff zou al een
Partij
Mifuusvloeistof met bij«enorende apparatuur voor
w>eüiening en bloedtransfusienaar Genève
bessen
gevlogen. Hiermee is worden
een bedrag gemoeid van enkele

sloten het gironummer 777
open te stellen ten behoeve
■van de hulpactie voor de
slachtoffers van het conflict.
Er is nog geen beslissing
genomen over evacuatie
vrouwen en kinderen van van
het
-Nederlandse ambassadepersoneel iii Pakistan. De ambassaheeft opdracht gekregen
es met bevriende mo_l_'..u_
"ndheden naar eigen inzicht

'Helderziende laat
zien wat hij ziet'

verder het Oostpakistaanse gebied binnen.

Hulpactie
Nederlandse
Rode Kruis

Honderdduizenden
Deze hulpactie
*oig

’

Abonnementsprijs p. kwartaal (ook in België) 18.80
buitenland ’so,—; per week 1,47. Losse nrs ’0,30.
Giro voor abonnementsgelden: Postgiro 660.000,
Gemeentegiro X 10.000. Andere betalingen: Postgiro
260728. Gemeentegiro X 5555. Bank: AmsterdamRotterdam Bank, kant. Rembrandtpl. 47 te A!dam.

MANILLA, maandag (AFP)I
De politie van het Filippijn!
se dorp Pasay bij Manila heel
vier gangsters gedood die twel
dagen lang dertien mensen gel
vangen hielden. Tien andere lel
den van de com man dogroep. dil
een losprijs voor hun gijzelaar!
eisten, zijn gearresteerd.

—

Vliegtuigen bleven

'kleven' na botsing

— —RALEIGH,

PARIJS, maandag (DPA).
De derde Franse kernonderzeeboot is zaterdag in Cherbourg
van stapel gelopen. Er wordt nog
aan twee kernonderzeeërs gebouwd. De schepen zullen met
atoomraketten worden uitgerust.!

Een

maandag (AFP
straalverkeersvliegtui

kwam zaterdag boven de Amer
kaanse staat Noord-Carolina ii
botsing met een sportvliegtuii
dat enkele minuten lang aan he
grote toestel bleef „kleven" voo
het neerstortte. Beide inzitten
den kwamen om. Het verkeers
vliegtuig liep geen schade va

betekenis op.

Palestijns verzet
verder beperken
BEIROET, maandag

(AP)

Weersverwachting

Rustig weer
Droog weer met af en toe zon,
maar in de nacht en ochtend
plaatselijk mist. Weinig wind.

Min. temp. om het vriespunt,
in het waddengbied rond 3 graden.
Maxima morgen omsteeks 5 graden.

Dinsdag
Zon op: 08.33; onder: Ki.3o
Maan op: 22.25; onder: 12.18

—

De

nieuwe Jordaanse premier Aluned
Lausi heeft verklaard dat hij vastbesloten is de activiteiten van Palestijnse guerrillastrijders in zijn land
sterk te beperken.
Lausi, die een week geleden de dn
Cairo
eerste-minister
vermoorde
Wasfi Tel is opgevolgd, verklaarde
in een interview met een Libanees
blad dal de Palestijnse commando's
op de oostelijke oever van de Jocdaan geen 'nieuwe verste.kingen
meer mogen oprichten en voortaan
hun verzetsactiviteiten alleen nog
mogen uitoefenen in door Israël bezette gebieden.

Woensdag
Aantal uren zon: o—2.
Min. temp.: 1 tot 5 graden boven normaal.
Max. temp.: van ongeveer normaal tot 4 graden boven normaal.
Kans op een droge periode van
minstens 12 uur: 95 procent.
Kans op een geheel droog etmaal: 80 procent.
Normalen voor 7-11 dcc.: ma.\.:
6, min.: 2.
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DAGBOEK

kreeg
CASSANDRA
de toekomst te
met de nogal frustrerende bij-

de gave

—

—

„Een

doeltreffende medi-

sche hulpverlening wordt belemmerd, zo niet onmogelijk
gemaakt", aldus vijf medici.
Een voor een 28-jarige patiënt ontboden ambulance
was al na tien minuten op de
Karspeldreef
maar had
daarna meer dan een half
uur nodig om het flatgebouw
Kruitberg te bereiken: er
stonden auto's' op fiets- en
wandelpaden, die trouwens
toch niet door auto's mogen
worden bereden, voorts blokkades van betonnen palen en
blokken, die de gemeente in
grote getale om die gebouwen
heeft neergezet om auto's te
weren
dat die auto's ook
wel eens mensenreddende

—

—

werkelijke

wethouder

sprake"

...

reactie van de
was nauwelijks

Wie in deze mensenkasten
b.v. een hartinfarct krijgt,
loopt een veel groter gevaar
daaraan te overlijden vóór
medische hulp hem kan bereiken dan wie in een normale, met verstand ontworpen woonwijk, woont, zegt
mij een medicus:
„Ik accepteer er trouwens
geen patiënten meer, omdat
ik het onverantwoord vind,
In geval van nood kan ik ze
nauwelijks, en 's nachts als
niemand je helpt zelfs helemaal niet vinden. Ik kan ook
geen uur voor een visite uittrekken. Dat een samenleving
zoiets overeind zet is een
schande voor God en de mensen."

heb het allemaal voor’_ speld.
Maar ik ben bepaald
blij,
gelijk
niet
dat ik zo
heb gekregen.
„Het zijn zulke gigantische

bergwanden", aldus Jeanne
M. Roos, die er onlangs was,
ambulances
zouden
kunnen
woond
„daar tussen diepe bergklozijn, is in géén van die hoofwaarin de wind loeit.
ven,
den opgekomen
autofobie van de ontEen nachtmerrie."
Ook de slechte bewegwijze"rpers en van sommige
Wie een huisnummer zoekt
slechte
bewoners heeft de wijk vol- ring speelde een rol
moet gebouw-in, gebouw-uit
bewegwijzering?
slagen ontoegankelijk gebuiten aan de
nergens
Een eufemisme! Onlangs ingangen staan
maakt voor bejaarden en induidelijke genumheb
ik
in
de
Bijlmermeerwijk
validen.
merde aanduidingen.
uit Brussel afgegeOnlangs hebben geestelij- een pakje
In geen land en geen stad
ken gewaarschuwd tegen de ven bij een daar wonende ter wereld heeft men woonTsjechoslowaakse
familie. Ik complexen tot zulke monvereenzaming van de bewo- heb vijftig
minuten nodig ge- sterachtige afmetingen
ners; wie hen bezoekt moet
opgete vinden;
straks elke keer als hij of zij had om die ikflat
blazen. Overal probeert men
tunntig
daarna
heb
minudat per auto doet (en anders
menselijke proporties in het
kan het vrijwel niet), daar- ten rondgereden, alvorens ieoog te houden; het woord
mij een uitweg uit deze „leefbaarheid"
voor betalen, een stuk discri- mand
ligt in ieders
mond; iedere jonge mens, die
minatie, dat uniek is in Ne- betonwoestijn kon wijzen.
derland.
De arts Dercksen acht de onderdak in de binnenstad
En nü komen dan de huis- kans op calamiteiten groter kan vinden, springt een gat in
artsen in het geweer tegen worden naarmate méér mende lucht van vreugde, omdat
wat zij een „onverantwoorde sen naar dit PW-bedenksel
hij daar intimiteit, geborgensituatie" noemen (ook die heb verhuizen; de arts Edgar heid, een gevoel van bescherik voorspeld):
ambulances heeft al méér gevallen van ming, van eigen identiteit
kunnen de flatgebouwen niet zulke ambulancevertragingen vindt.
tijdig bereiken.
gerapporteerd
„van. een
In zó'n tijd worden er, ik

...

DE

voor de stichting
„Witte Bedjes Het Parool" bij
de Spaarbank voor de Stad Amsterdam: Mevr. S. Aalsmeer ’2,50,
2.50, C.A.T. Heemstede
C.J.S.
’3,50, E.B.M. ’5. P. A. v. D. Monnickendam 5, mevr. W. M. M.-de
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’5, F. W. Oosterbeek ’5, R. E. S.
5, dr H. G. H. Huizen 5, J. H. te
N. Hilversum ’5, J. Z. Hengelo
f5. mevr. H. C. V. ’5, A. C. R.
Den Haag ’5, mej. C. Q. ’5, H. A.
10. S. de N.
v. L. Amstelveen
10, mevr. E. C. H.-K.
Overveen
Bergen
10, A. v.d. Z. Amstelveen
10, H. H. J.
10, A. R. Heiloo
Haarlem
10. dr H. W. v. P. 10,
A. H. E. Amstelveen 10, A. M. E.
heb er, helaas, geen. ander Oegstgeest 10, mevr. H. M. S.-E.
10,
10. W. C. K. Badhoevedorp
woord voor, van mens en weJ. G. C. Leiden 10, M. M Castrireld vervreemde vakidioten cum
10, Y. J.
10, mevr. J. W.-K.
gevonden, die de alle indiviK. Velsen 10, J. W. W. Bussurn
dualiteit ontkennende Bijlmer10. drs W. S. B. F. 's-Hertogenèn bosch 10, prof. dr Th. R. Muiderwijk hebben bedacht
berg ’lO, M. A. v.d. W. ’lO. mej.
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10, A. M. L.
J. C. M. Neede
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10, A.
10, H. M. Delft
Arnhem
10, C. L. Purmerend
v.d. V.
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S. J.-V. ’lO, mej. K. A. T.
het Zuid van Berlage! Ook ’lO,
10. H. J. N. S. Gorredijk 10, H.
straat
gevelwanden
van
daar
10, H. v. E. BarH. H. V ijfhuizen
tot straat (b.v. de Churchill- neveld 10. H. M. Castricum 15,
15,
J. R. M. Castricum
laan van Maasstraat tot D.20,M.G.W.A. J. Haarlem
25, M. v.
Scheldestraat, de RooseveltH. 25, J. C. M. S. 25, H. A. v. O.
laan). Maar hóeveel intiemer
25, M. J. A. G. T. Muiderberg
van proporties, hóeveel beter ’25, H. A. H. v. D.-T. Harde ’25,
L. B. v.K. ..muiden ’25,
de verhouding van 'de hoogte mevr.
25, D. J. v.d. H.
mevr.
M. D.
die
aanzien
van
der bomen ten
Zwolle f 25, M. J. de H. Schoonhogevelwanden, hóeveel nauwer ven 30. J. H. Bergen 50, M. J.
het contact met de winkelsec- de H. 50. Collecte zitting v.d.
lOOF Naarden ’33, L. A. ’6O
toren, hóeveel lieflijker
(Prijs muziek is troef). J. K. ’220
bewoonhóeveel
kortom:
(Prijs muziek is troef), M. J. L.
baarder'.
v.d. H. ’2.50. J. J. K. Jr ’2.50,
mej. H. J. M. v.d. J. ’2.50. D. A.
Het ergste is echter het P.
’3.50. J. G. ’5. mevr. G. N v
gevaar, dat de bewoners G Badhoevedorp
’5. J. K. L. v. S
bedreigt: waar iedereen in de ’5, mevr. M. J. de H. de M. ’5.
’5, mej. H.
W.
L.
v.
E.
Zaandam
stad binnen het kwartier kan
D. ’5, mevr. T. S. N. ’5, mei.
worden bereikt om naar een C.
M. G. S. ’5, mej. A. A. ’lO. H. B.
ziekenhuis te worden ge- Diemen 10, D. de B. Zwanenburg
Bijlmen
in
de
mej. L. B. Bussurn ’lO. G. D.
’lO,
bracht, moet
10. J. W. M. 10,
mer rekenen op drie kwar- Oostzanerwerf
J. J. V. 10, F. G. T. 10, H. A. N.
tier! Dat is méér dan genoeg ’lO,
mej. J. L. H. ’lO, mei. P. A.
tijd om in te sterven.
10, mei. E. de G. Haarlem
de H.
10, R. v.D.
10, mevr E. S. G. S.
m iiuiiiiwiiiiiiini
m imimiiiiiHiimiiiiiniinmiiiimiinuiiiin Amstelveen
’lO, Th. J. D. Uithoorn 10, mevr. J. C.
10. M. A.
10. M. C. M. O. S.
C. Amstelveen
’lO. mej. J. H. J. ’lO. mej. T. K.
f 10. mevr. H. E K.-L Alphen a/d
Rijn
10, P. J. M.
10. J. N. 10,
mevr. P. S.-N. ’lO, W. K. ’lO, L.
K. 20, ir S. C de J. Amstelveen
’2O, J. C. v. F. H. ’2O, C. W. F. H.
’25, mei. J. N. W. Amstelveen
’25, H. S. Amstelveen ’25. mej. A.
M. P. Emmeloord f 25. C. W. V.
Amstelveen 5, E. P. Bussurn ’5,
een effectieve beJ. S. Wageningen 10, mevr. J. M.
strijding van de milieuv. M. v. L. Dordrecht 10. mevr.
verontreiniging verdient het
10, mevr. E. R.
M. W.-B. Bergen
em.'veen '5 T _. '-rnc'p ’5O.
overweging
hogere
mej. T. v.d.
’2,50.
V.
mevr. S. S.
ployés van (vervuilende)
S
15.
te
verplichten
industrieën
20e totaal ’35.307,91.
te gaan wonen in de woonkern het dichtst gelegen bij
Het ongeluk thuis of op
het bedrijf, waar ze werkstraat: doodsoorzaak nr. 1
zaam zijn.
voor kinderen. Berg flessen
Stelling bij proefschrift

—

—

—

rlne (14). Bijou (tel. 116202) 2, 7.15, 9.30: The

Camera (tel. 185025) 2.15,
go between
7. 9.30: Airport (14). Cineac (tel. 630637)
(14).

THEATER

Folk Fair-port, Prinsengracht 232, 5 00:
Stadsschouwburg, 845: Amsterdams Toneel: Interieur. Desmet. 6.30: Lure-

MI'ZIEK
De Suite, W. Parkweg. 8.15: Reger Trio.
BIOSCOPEN
Alhambra (tel. 236851) 2:13. 7. 9.30: The
181 Bellevue Cinerama itel. 2348T761.
2. 8: Le Mans (a.1.). Bio (tel. 252005). 7,
9 30: James Bond 007. Casino Royale (14)
wo. 2: De avonturen va.n Pietje Bell (a.1.).
Calypso i te.. 88327), 1.46, 4, 7-30. 9 45: Lo14). Capitol (tel.
md other
23.777. 2, 7 15. 9.30: KM «hem all (18); wo.
(al.).
2: Kara Ben Nemsi
Ceintuur (tel.
743620!. 2. 7. 9.30: Btftdh Cassidy and the
4); wo. 2: Asterix en Clecpatra 'al i. Centraal (tel. 245487), 1. 2.45,
4.30. 6.15. 3. 9.45: The divercee (18). Cineac
Damrak (tel 245648) 9.30. lil 30. 1.30, 3.30.
530. 7.30. 9.30: De moord vond gisteren
Cineac Reguliersbreestraat (tei.
243641 >, 9 30. 1130, 1.30, 3.30: Naar de Gox>:.d (a.1.); s_o, 7.30. 930: Dainema West (tel. 1548B3). 8: Zai
n.Cinétol (tel. 722291), 2.15,
■4 Charlie (.18); dag. 00-15:
El Do
wo. 2.15: Sjors en Sjirnmie
rawneiland (a.l). City (tel.
i
5, 7, 9.30: Inspecteur Carella en
ce mysterie (14). Corso (tel. 234391),
130. 3.45, 7, 9.30: Droom van een vrouw
besmet (tel. 55828) 00.15: He-t lijk van
de derde etage (18). Cine „D" (tel. 350828),
730, 9.30: Helzapopipin (18). Du Midi (tel.
723653) 2. 8: The comedians (18). Flora (tel.
230499). 2. 7. 9.30: De bende van ma Griesr.m lê). Hallen (teljl80043). 7.30: Gejaagd
4): wo. 2: G_l'.ivers reizen
door
Kriterion (tel. 923133), 2.15, 7.45, 10:
Leidsepleintheater (tel. 235-09),
he heat of the nlght (13).
:9), 3.45, 7.15, 930: Dracula
Luxor
kemstein (14); wo. 1.30: De
(aJ.). The Movies (tel.
VVR, Mysteries van het oritSffi?
.8). Nösgerath (tel. 230655), 1.30,
4 7, 930: Shane (.14). Plaza (tel. 231-13),
14». 3.45, 7.i15, 9.30: Wie een kuil graaft
voor een ander (a.1.). Rembrandtpleinthea!. 2_354_), 2-5. 7, 9.30: Blue Movie
248132), 7.15. 930: Brando
'.aard zaait de dood (14) Rialto (tel.
7. 9 30: Wacht tot het donker is
. Flipper de dolfijn (aJ.) Roxy
__09). 1.30. 4, 7, 9.30: Murphy (14).
Royal itel 244144). 1.30, 3.45, 7. 9.30: Enge(f18). Stndio K (tel.
i.i de straat
923133). 2.15. 7.30.
9.45: The go-between
Tuschinski (tel. 821633). 2.15, 7, 9.30:
Wat zien ik (18). Uitkijk (tel. 23T7460). 2,
■30: Le soufflé au coeur (18). Victoria
(tel. 157162) 8: Lawrence van Arabië (14);
wo 2: Batman en Robin Hood II in actie

-

'

_

:

(al).

9.30-3.30: Naar de gordel van smaragd (a.1.):
5.30, 7.30, 9.30: Daniel (18). City (tel. 631940)
2, 6.45. 9.15: Wat ouders niet voor mogelijk
houden (18). Corso (185025) 2. 8: Midnight
cowboy (18). Du Midi (tel. 855770) 8.15: De
kanonnen van Navarone (14); wo. 2: De
kwajongensstreken van Spanky (a.1.). Euro
Cinema (tel. 667066) 2, 8, wo. 4, 8: 55 Dagen
in Peking (a.1.): wo. 1.30: Winnetou, het
grote opperhoofd (a.1.). Flora (t. 180205)
2.30, 7. 9.15: Pornografie zonder masker
(18). Kriterion (tel. 117159) 3, 7, 9.30: Death
in Venice (18). Metropole (tel. 392244) 2
(beh. 2 en 3 dcc.) 8: The music lovers (18).
Odeon (tel. 117740) 2, 8: Butch Cassidy and
the Sundance KW (14 j.). Olympia (tel.
330814) 2, 8: Raid on Rommel (14). Passage
(tel. 117370) 2.30. 7. 9.30: Wat zien ik (18).
Rex (tel. 636747) 9.30-9.30: Gott mit uns
(14). Roxy (tel. 632632) do, ma en di 2.30.
8.15, wo. 8.15: The good. the bad and the
ugly (18); wo. 2: Sjors, Sjtmmie en de gorilla (a.1.). Royal '70 (tel. 113919) 2, 8.15:
Bloed in de arena (14). Royal op zolder
(tel. 113919) 2.15. 8, vr. 2.15, 7, 9: De laatste rekening betaal jezelf (18). Studio (tel.
111572) 2.15, 7.15, 9.30: Het pornomotel (18).
Studio 2000 (tel. 542288) 7.30, 9.45 (di.av.
besl.): Sabata (14); wo. 2: Joe Hammond
en de Indianen (a.1.). Thalia (tel. 605516)
ma. en di. 2.30, 8.15: Doorbraak der com(14); wo. 2.30, 8.15: De zeven glamando's
diatoren van Sparta (14). De Uitkijk (tel.
542288) 2.30. 7.15. 9.30: Repulsion (18).

Haarlem
BIOSCOPEN. Studio (tel. 310033) 2, 7,
9.15: Little big man (18). Lido (tel. 312288)
2. 7, 9.15: Blue movie (18). Cinema Palace
(tel. 311004) 3.30, 7, 9.30: Voor een handvol
dollars (18); wo. 1.30: Bugs Bunny Lachparade (a.1.). Frans Hals (tel. 254731) 7, 9.15:
De indringers (18); Roxy (tel. 312395) 2.30,
7. 9:15: Ik kwam, ik zag, ik schoot (18).
Luxor (tel. 311865) 2, 7. 9.15: Wat zien
ik (18).

BIOSCOPEN. Cinema

(tel. 12609): Wat
Hen ik (18). Harmonie (tel. 13641) 8: Woodstock (al). Rex (tel. 12429) 8: King Kong
ontsnapt (14): wo. 2.30: Micky Mouse jubileert (al.). Victoria (tel. 13103) 8: Blue mo-

TONEEL. Gooiland 8: Belgrade Theater
uit Coventry in Entertaining.
BIOSCOPEN. Byou (tel. 46630) 2.30, 7.30,
9.30: De ballade van Cable Hogue (14);
wo.
230 uur: Uit Hollywoods lachfabriek (a.1.). Casino (tel. 46500) 8: Blue

DUITSE LOTTO
De winnende getallen in de Duitse
16
43
46—48.
lotto zijn: 1 4

—— — —

(ADVERTENTIE)

(18f.

Bussum
BIOSCOOP Palet 2, 8: De uil en de poes
wo. 2: Kara Ben Nemsi, de held van

'

Eindhoven
BIOSCOPEN. Rembrandt (tel. 23458) 2,
4.15, 7, 9.15: Dust in the sun (18'). Chicago
(tel. 23767) 2, 4.15, 7, 9.15: Michael Strogoff
(14). Select (t. 22020) 2.30, 7, 9.15: Wat zien
ik (18). Parisien (tel. 24094) 2.30, 7, 9.15:
Heerser der eilanden (14).

VRUCHTEN
YOGHURT

.

Beurs (tel. 24930) 2.30, 6.45,
onder zeventien (18). Camera
(tel. 37200) 2.30, 6.45, 9: Blue Movie (18).
Cinema (tel. 20310) 2.30. 6.45, 9.15-: The
whisky bar. Concerthuis (tel. 20433) 2.30.
6.45 9.15: Le soufflé au coeur (18). wn
De laatste Robinhood (a.1.). Grand
(tel. 20219) 2.30. 1. 9-15: Daniël (18). Studio
(37300) 2.45. 7, 9.15: End of the road (18).

BIOSCOPEN:

9: Liefde

18.45 (K) De Fabeltjeskrant.
18.55 (K) Journaal.
19.05 (K) AVRO's Toppop:

’

’ ’
’ ’
’’
’’
’ ’
’
’ ’
’’
’ ’ ’
' ’
’

VOOR

benzine e.d. zó op, dat uw
kleuter er niet by kan!

DR J. KORF
(Groningen).

Den Haag
TONEEL. Kon. Schouwburg (tel. 184450)
8.15: Haagse Comedie met „Schakels".
BIOSCOPEN. ApoUo (tel. H7260) 12 15.
2.30 7, 9 15: Bluee movie (18).Asta (tel.
11S200) 2.30. 7, 9.15: In opdracht van de ma-

MORGEN

wekelijkse hitparade.

18.45 (K) De

19.30 (K) Boekje Open:

een programma waarin jonge
mensen hun favoriete schrijver ontmoeten. Vanavond: Simon Vinkenoog.

Horizontaal: 1. Slanke moskeetoren, 7
spijskaart, 8. honderd jaar, 10. eikenschors ,12. spoedig, 13. regeringsreglement, 14. vallei, 16. torenkauw, 17.
zangstukken, 19. vroegere heerser
over Peru. 21. kil, 23. vonnis, 25.
soort vermicelli, 26. Engels bier, 28giftig reptiel.
Verticaal: 1. plas, 2. deel van een

fuik, 3. thans, 4. noot, 5. gelofte, 6.
Osmaan, 7. wijfjespaai-d, 9. betekenis,

11. maand, 14 als 12 hor., 15. vernis,
17. bijl, 18. rekenopgave, 20 afscheidingsorgaan, 22. bollen, 24. indien, 26.
reeds, 27. maatOplossing miniatuur 4619
1. spon, 2. Pasen, 3. Osiris, 4. nergens, 5. nieren, 6. snede, 7. snel.

20.00 (K) Journaal.
20.21 (K) Peyton Place.
21.10 (K) Karakter,

TV-spel van Walter van der

ik ben?,

Selderijpuree

(ADVERTENTIES)

TONEEL. Hofpleintheater
8.15: Hartenvrouw.

(tel.

BIOSCOPEN
CAMERA, (17708). 2.30, 8.45. 9: Blue Movie (18). CITY, (14384), 2.30, 6.45, 9: Texas
addio (18). FILMAC, (13178) 2.15, 4.30 uur:
In het sprookjesland van Hans Christian
Andersen (alle leeft.). PALACE (13178), do.
vrt). 12.30. 2.30, 4.30, 6.45, 9: Het ..herenhuis" van de Reeperbahn (18). OLYMPIA,
(442602), 4.45, 9: Goud voor vijf gevreesden
rebellen (18): do. t/m zo. Tarzan, koning
van het oerwoud (14): REMBRAND!
(12556), 2.30, 6.45, 9.15: Wat zien ik (18).
SCALA (12641), 2.45, 6.45, 9: Daniël (18);
wo. 2.30: Jungleboek (a.l). STUDIO (24428)
2.45, 7, 9.15: Medea (18). VREEBURG,
(10552), 2.30, 6.45, 9: Dinosaurissen regeerden de wereld ('l4).

Voor 30.000 aan
schoenen en
kousen gestolen
(Van onze correspondenten)
Tijdens het
SOEST, maandag
weekeinde is voor 30.000 gulden aan
schoeisel en kousen gestolen uit de
schoenenzaak van de Bata aan de
Kerkstraat in Soest.
Zondag bleken 127 paar laarzen, 42
paar meisjes- en 7 paar herenschoenen, 733 paar nylonkousen en panty's
en 513 paar meisjeskousen te aifln
ontvreemd. De dnihrekers zij.n via een
aan de aöhterzijde geforceerde deur
de Winkel binnengedrongen. Van de
daders ontbreekt nog elk spoor.
In Venlo heeft de gemeentepolitie vier jongens aangiehouden die ervan worden verdacht de laatste weken een reeks inbraken en diefstallen
te hebben gepleegd. De jongens hebben al tien in/braken waairbij voor
duizenden guldens aan -geld en goederen werd buitgemaakt bekend.
Zaterdagmorgen hebben twee
mannen een winkelruit van de juwelienszaak Beemsterboer in Den Helder vernield. Zij -gingen er met twee
tableaus ringen ter waaide van ongevee.r 11.000 gulden vandoor. De daders zij.n nog apoorloos.

—

■

een film over de S«
van het dove kind. m
21.10 Herinneringen aaH

veelzijdige,

20.00 (K) Journaal e
20.15 (K) Filmreportagrt»
Reportage over de Cantfft
(K) Discussie. 22.30 (K>l
commentaar -en weerbct'L
Portret van Clemens Kl*

*

MORGEN

10.45-11.35
14.25_4.50

grote,

Schooltclevjï

Schooltel.

>j

DUITSLAND

brandnieuwe Intermeubelkollek-

tie ook in de andere Jonckerszaken bewonderen.... Om laaiend van enthousiasme te zijn.

m

MAANDAG

MORGEN

schien wel omdat de Jonckersprijzen soms te vurig zijn. Maar
gelukkig voor u die op profiteren gebrand bent, kunt u de
komplete,

DUITSLAND
gent.

MORGEN

10.00 (K) Nieuws. 10.05 1
naai van Gisteravond. 10;?/

woninginrichting

jonckers

speelfilm. 12.05 _\
portages. 12.50 (K) ln«T
persoverzicht. 13.00—13-20/

Chef,

Albert Cuypstraat is voor-

Wees
lopig gesloten
warm welkom in de van
Woustraat 105-109 en de
1e van Swindenstr. 26- 28.

16.15

(K)

(

Nieuws. 16.20

*

programma. 17.10 Columby
gedie. 17.55—18.00 (K)

Si'\

Speciaalzaak voor gordijn-

RADIO PORGRAMMA'S

stoffen en bedden:
Ferd. Bolstraat 69.

DOOR WILLY LOHMANN

VANDAAG

—

HILVERSUM I
18.00 (S) 9
Jazzband. Politieke Partij: I*jH
van de Anti Revolutionaire rgj
18.30 Nieuws. 18.41
nieuws. 18.47 (S) Bandstand: _t
E.0.: 19.00 Wij hebben een *_3
wereld: mna'.ek, informatie 'M
met om: 19.04 Reformatie e ll <t
Klankbord. 19.40 Bijbelstur
(S) Inienco, opera van HSnd*|f
door Nederlands KamerorkestNederlandse Handelvereni.W*
mentale en vocale solisten. _\
praktijk, blijspel. 22.20
22.30 Nieuws. 22.40 L>:teran_i: V
over boeken, schrijvers en V*y\
Imeneo, opera van Handel -Jj
Deze tijd deze muziek. 2.> ■'"'"

ToellclJ9

e

242044)

Utrecht

—

ft

20.00 (K) Journaal.
20.21 Weet ik niet:

.

AvoD°Jt

BIOSCOPEN, Arena (tel. 360830) 2, 7,
9.30: Tepepa (18). Calypso (tel. 131855) 2.30,
7.30. 9.45: Blue Movie (18). Centraal (tel.
138210) 2, 7, 9.15:
Sex a contant (18).
Cineac AD (tel. 138082) 9.30. 11.30. 1.30,
3.30,
5.30. 7.30, 9.30: Requiem voor een
Gringo (18). Cineac NRC (tel. 121139) 9.30,
11.30. 1.30, 3.30: De schone slaapster (a.1.);
dag. 5.30. 7.30, 9.30: Daniël (18). Cinerama
(tel. 115300) 1.45, 7, 9.30: De tanden van
Dracula (18). Crjlosseum (tel. 190352) 2,
8: Schoot Out (14); wo. 2: Jungle book
(o.l). Corso (tel. 121110) 1.30, 7.30: Ben
Hur (a.l). Grand (tel. 233363) 2, 8: El Cid
(14). Kriterion (tel. 128615) 2.30. 7.30, 9.45:
The Honeymoonkillers (18). Lumière (tel.
117755) 2, 7, 9.30: A town called bastard
(18). Luxor (tel. 138326) 2.30, 7.30, 9.45: Einde van de laatste ronde (14). Lijnbaantheater (tel. 120640) 2.30, 7.30, 9.45: De vechter
en de linkerhand van de duivel (14). Metro
(tel 174500) 2, 8: De kanonnen voor Cordoba (18). Passage (tel. 269563) 8: Gejaagd
door de wind (14). Prinses (Tel. 230754) 2,
8: De bendeleider van East Londen (18);
wo. 2: De avonturen van Laurel en
Hardy (a.l). Rex (tel 236071) 2, 7, 9.15: Hij
kwam om te doden (18); wo. 2: Het
raadsel van de spookplaneet (a.l). Studio
■62 (tel. 233363) 2.15. 8.15: Irma la Douce
(14). Thalia (tel. 111555) 1, 7. 9.30: Wat zien
ik (18). 't Venster (tel 364998) 7.30, 9.45:
Butch Cassidy and the sundance kid (18);
masker
wo. 2.30: De man met het zwarte
(18); dag. 00.15: The detective (18).

’

r\

serie.

les 13 (hei-h.).

Jonckers filiaal aan de Albert

—

(Barefoot in the

MANHATTAN IN MADURODAM?

Cuypstraat is uitgebrand. Mis-

—

park

23.10-23.40 TELEAC: E»

waren
de prijzen
te vurig?

middelmatig grote knol. Snijd deze
in dikke plakken, schil de plakken en
snijd ze in dobbelsteentjes. Kook de
selderij in weinig water met wat zout
in ca een kwartier gaar. Wrijf de selderij door een zeef. Doe de puree
over in een pannetje, zet dit op het
vuur en meng er
al roerende
350 gram boter door. Roer er vervolgens ca 75 gram geraspte belegen of
oude kaas door. Doe de puree over in
een vuurvaste schaal, strooi er 1 eetlepel geraspte kaas over en leg er
wat klontjes boter op. Zet het schoteltje een kwartiertje in een hete
oven, tot er een korstje op is gekomen.
H.M.

tekenfilm.

19.30 (K) Blootsvoets

De koe en de gevw
vache et le prisoniw
film.
23.05 (K) Journaal.

—

Knolsclderij is een heerlijke, gO-d-kope wintergroente die niet alleen
geschikt is om in de erwtensoep te
stoppen. Neem voor 4 personen een

en |

Bamm,

del:

TV-serie.

De burgemeester aarzelt nog maar de
raad is er voor. Toch kunt U Manhattan beter op ooghoogte genieten.
Amerikaanse cocktail van Heublein
op basis van whiskey en vermouth.
Die fles is niet klein te krijgen. Imp.
Koopmans & Bruinier Adam.

RECEPT VAN DE DAG

tekenfilm.

19.10 (K) Pebbles

Kamp (dl 2).

22.00 Televizier Magazine:
1. conflict tussen India en
Pakistan; 2. reportage over de
onderhandelingentussen Oosten West-Duitsland; 3. ClApraktijken in Laos.
22.50 Wie zeggen de mensen dat

Fabeltjeski

18.55 (K) Journaal.
19.05 (K) Lippy de LeeUl

*

Rotterdam

—.

(( )ekunt het beter bij )|
DIRKVAN DEN BROEK

NEDERLAND

Movie (18). Churchill (tel. 47553) 230. 7,
9.15: Le Mans (18). City (tel. 46600) 8:
Wat zien ik? (18), wo. 2: Winnetou en de
desperado's (a.1.), vrij. ma. di. 1, 2, 3:
Naar de gordel van de smaragd (a.1.). Rex
(tel. 14263) 2.30, 7, 9.15: Quemada (14).

Hilversum

Reservegetal: 35.
Olympianummer: 6169.

Alkmaar

Groningen

’

’
’ ’
’
’’
’

KRAAIENHOVE

Amsterdam

de woeste balkan (a.1.).

’
’’

...

AGENDA

(18i,

’’

’
’
’ ’
’ ’ ’ ’
— ’ ’ ’
’’ ’
’ ’ ’
’’ ’ ’ ’
’
’

—

vie

verantwoording

’’
’’

les 3.

VANDAAG

ONTVANGEN

voorspellen,

23.00 (K) Journaal.
23.05-23.45 TELEAC: Si*

NEDERLAND I

20ste

De grote vergissing, die Bijlmer heet
komstigheid, dat niemand haar
:ou geloven.
Van het begin af aan heb ik
het Bijlmermeerplan verwezen naar de steriele bedenksels, die te weinig rekening
houden met wat de mens tot
mens maakt, die tè zeer buiten
de werkelijkheid staan, die
leiden tot onherstelbare fouten als
deze Kafkawijk,
waarin geen mens, buiten
staande, zijn eigen woning
herkent, waarin alle schoonheid door een protserige
schaalvergroting is uitgebannen
en die nu eigenlijk
voor normale bewoning ongeschikt blijkt.
Wat kan beplanting hier
nog redden? Tegen deze hoge,
eindeloze gevels wordt elke
boom een heestertje: groen
kan de wijk niet worden.
Langs de grote dwarsverbinding staan nu de garages,
die een jonge architect tegenover mij „uitwerpselen van in
beton verstikte tekenaars"
wie heeft ooit ernoemde
gens in deze stad iets grovers
gezien dan deze grauwe neerkwaksels, waar tussen het
verkeer zich voortspoedt als
door een fabriekswijk, zoals
het Duitse expressionisme die
in de jaren van twintig ontwierp voor films als Fritz
Langs „Metropolis"? Scheve
monsters, waarachter de ladenkasten oprijzen, waarin de
mensen voor zóveel geld worden weggeborgen, dat er flats
zijn, die door vijftien tot
twintig personen worden „be-
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Harry legde uit dat hij jaren geleden al eens den al een vermoeden, hè zus?" zei Trijntje.
gemaakt had met sheriff MacDattum. De meisjes
„Ja ja", lachte Jan Rap. „Jullie hebt al een spelletje
luisterden geboeid naar het verhaal. „Tjeempie!" riep kaart met 'm gespeeld, zag ik. Ach ja... gezelligheid
Wijntje. „Waren jullie daar helemaal? In Gold City?" kent geen tijd!" „Uh... ja... zo is het maar net", sta„Yessir", antwoordde Jan Rap. „Die ouwe heeft daar melde Wijntje. „Kom, we moesten nu maar es naar bed
gaan..."
goud gevonden. Hij is schatrijk, weet je dat?" „We had-
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RA ONTKENT SCHULD

Dichten

Vijftien doden
bij bomexplosie

hebt u
GISTERAVOND
feld heel wat gerijmei gelezen,
krom,

in bar te Belfast

komt !)eet „Buitenspel", naar een ander vers, dat gaat over een bijna
blinde oude man in een tehuis voor

ongetwij-

maar goed bedoeld. Daarom wil
ik me juist vandaag in deze hoek bezig houden met iemand die door Sinterklaas werd geïnspireerd tot een
écht gedicht, dat zó begint:
„Vreemd dat ik
toch altijd voel
dat vreemde heimwee
naar de geur van pepernoten
naar 't zoet van marsepein
naar 't geluid van dat refrein
dat eeuwig jong zal zijn
omdat een kinderhart
geen leeftijd kent."

INDEN, maandag — Het is nog steeds onduidelijk welke organisatie verantwoordeJ is voor de explosie in een pub in Belfast op zaterdagavond, waarbij vijftien mensen,
" wie
twee kinderen, werden gedood. Verschillende krantenredacties werden gister-

I
t "®a gebeld door een organisatie die zich de afdeling Ulster van de „Loyalisten

'

noemt en zegt de bom te hebben geplaatst.

—

oorlog
1.

een flinke dosis optimiswas het tot vorige week
psenien nog
mogelijk te hopen
f- °eperkte Indiase militaire
m het grensgebied, samen
guerrilla-activiteit in Ooststan zelf, Pakistan zou
'gen naar een politieke
opr*S te zoeken. Met het uitvan de regelrechte oorlog
*n India en
Pakistan is alles

-4 me

een

geworden.
*e anders
beide voorafgaande

""

confr
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bewijzen hoe lang zuivert» ï w -arbij grote mo-

<£y

betrokken

runnen

zijn, zich
voortslepen.

pÜ_

NEDERLAND

JAKOB MALIK

onZe corresP° ndent )

maandag- - EngeCl
S'
Nederla
nd
andere
■esteu

en de Sowjet-vertegenwoordiger

en

oo? te ermijn Vragen
lu^eurfg_r
> l personenver■ter

.
_Xe 2i

W

i

kmden waarschijn-

u t_

PM va "
(ns

Aan het begin van het debat op zaterdagavond ontstond een woordenstrijd tussen de Sowjet-Unie en China over de toelating van een vertegenwoordiger van Bangla Desj, waar
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Bureaucratisch
Westberlij ners zouden vooraf papiertje, moeten afhalen bij Oostduitse bureaus. Die bureaus zouden op
zon- en feestdagen gesloten zijn.

Westberlijners zouden geen auto's
mogen meenemen, kortom, dit is het
soort bureaucratische opzet, waar de
communisten sterk in zijn en die vele
vertragings- en chicanemogelijkheden biedt.
Toen in de slottekst de DDR de bepaling dat een Westberlijner de i:ireisvergunning te allen tijde verkrijgen „zal" had veranderd in krijgen
..kan", weigerde burgemeester Schütz
dit weekeinde de parafering. Geen
nieuw tijdstip is vastgesteld. Het beginsel van de vrije toegang moet
worden gehandhaafd, aldus Schütz.
Eerder hadden de oppositiepartijen
CDU én FDP
in de senaat hierop aangedrongen.
Oost-Berlijn reageert met woedende uitvallen tegen Schütz persoonlijk
en beweert dat nu alles, ook de verkeersregeling van Bahr en Kohl,
weer op losse _chroeven staat. Een
regeling met Kerstmis is hiermee al
verspeeld, aldus de DDR.
Bonn is niet bijzonder onder de indruk. De bezoekkwestie is, hoewel
moeilijk te verkroppen voor de zich
„afgrendelende" Oostduitse machthebbers, in wezen veel minder be-langrijk dan de regeling voor het
verkeer van en naar West-Berlijn.
Met die regeling hangen veiligheid
en status van Weot-Berlijn samen. De
bezoekregeling is extra, die komt er
wel, zo meent men in Bonn.

—

—

'

voegd dat Ch:na niet van ,pl_n was
zakelijk aan Ihert werk vian de VeihVheids:-aad deel te nemen en zich 'herhaaldelijk aan „monsterlijke laster"
jegens de Sowjet-Un
schuld i<*
maakte.

_

'Agressie'

De impasse tekende zich af toen de
Sowjet-Un:e zijn veto uitsiprak over

:

het stationeren van V-J-waarname-is
langs de greneen en het zoeken naar
een politieke oplossing die de terugkeer van Oostpakaataanee vluchtelingen -naar hun land mogelijk moest
maken.
Volgens Malrik beoogde het Amerikaanse voorstel verschuiving van de
verantwoordelijkheid „van de juii-le
naar de verkeerde plaats'". De Chinese gedelegeerde Hwang Hwa nam heit
krachtig voor Pakistan op en verklaa.de dat de Ind
" was
ontketend met steun van het ..sociale
imperialisme"
een term
de
Cninezen meermialen voor de die
R;
sche politiek hebben gebruikt.
Malik antwoordde hierop dat rf dit
sooint .gekleftis en deimagogiie" limpeniaii:_ne en agressie besdherrade. Het

—

was door de toepassing van geweid
en .tenreuc in Oost-Pakistan dat miljoenen naar India waren gevlucht
waardoor op dat land enorme lasten
kwamen te rusten, aldus de Sowjet-

afgevaardiigde.
Een Russische ontwerpresolutie die
voorzag in „een politieke oplossing in
Oost-Pakistan die onvermijdelijk zal
resulteren in een staken van de
vijandelijkheden" werd door een Chi-

Met grote overgave doet hij dit
werk.
Het huis in de Roetersstraat werd,
onder zijn leiding, bewoonbaarder,
binnen de grenzen van het mogelijke,
want het bleef een oud. voor het doel
ongeschikt bouwwerk.
Over enige dagen zullen alle bewoners verhuizen naar het nieuwe, als
bejaardenhuis gebouwde Flevohuis,
het mooiste geschenk dat dit jaar
werd meegebracht door Sinterklaas,
over wie Verhagen schrijft in zijn
vers:
..Vreemd, die man
doet zo zn best
voor Goede Sint te spelen
dal ik toch weer geloof
in deze man
die goed en kwaad wel kent
het ene mild beloont
en 't ander feilloos aan mij toont."
De in .buitenspel" gebundelde
verzen, die voor het merendeel gaan
over de oud geworden, buiten spel
geplaatste mens werden eerder gepubliceerd in het orgaan der bejaardenhuizen „Onze huisvriend". Het, naar
mijn smaak, mooiste van de zestien,
die het boekje bevat heet „Een bed
en een hoek."

Het luidt zó.
„Een zaal, een kast, een stoel, een
bed, keurig in een rij gezet.
Een muur. een richel zonder stof. Een
punaise prikt in een portret dat heel
vroeger op een mooie kast was weggeEen zucht die
horen, omdat
nooit kan store

kon
ander

ooit
"

een

_

Een pen die kraste van protes'
kwaliteit was ook aan 't tanen e
verdund met tranen.

"

En op de vale gele rand van haar
heeft hij ze bevend neergezet,

portret

HWANG HWA

een Amerikaanse .esoluüe d e opriep
tot een staakt-het-vuren en hat teii-ugitrekken van strijdende partijen
achter hun wederzijdse igrene
Daarnaast voorzag de resolutie in

die
Voor de blinde was
dag, toen tachtig jaar geleden die
hele lange weg begon, niet altijd
langs gebaande wegen en ook niet
altijd hi de zon." Zijn tastende liand
stoot de koffiekop om, zijn maats aan
tafel schelden liem hardvochtig uit,
juist op die dag en hij had ze „gister
nog gevraagd wat ze vandaag dan
wel voor lekkers wilden eten."
Een erg navrant vers. door C. M.
Verhagen ontleend aan de werkelijkheid die hem, al vele jaren, dagelijks omringt, want hij is directeur
van de gemeentelijke verzorgingshuizen van ouden van dagen en het
weduwenhof in Amsterdam.

zet.

Debat in Veiligheidsraad
ontaardt in woordentwist

in

__Lo_n E

via

meer hadden. De onderhandelingen
hierover worden gevoerd door de
Westberlijnse afgezant van de senaat
Muller en de Oostduitse staatssecretaris Kohrt. Hun taak is volgens het
Berlijnse Viermogendhedenakkoord
een bezoekregeling uit te werken die
„vergelijkbaar" is met
dus niet:
„gelijk aan"
wat geldt voor Westduitsers.
Voor Westduitsers geldt geen inreisbeperking. Voor We6tb_riijners
wil de DDR de bezoekmogelijkheid
beperken tot 30 dagen per jaar.
Nu valt dit mogelijk onder „vergelijkbaar"
want maar weinig Westduitsers zullen werkelijk meer dan
een maand per jaar in Oost-Beriijn
vertoeven
als de Westberlijners
ten minste vrijelijk over „hun" dertig
dagen kunnen beschikken. Zij zouden
dus Oost-Berlijn moeten kunnen bezoeken, zodra de behoefte bij hen opkomt. Juist op dit punt is de DDR
gaan chicaneren.

—

Veelal ontaardden de debatten vóór bad verklaard. De Chinese afgevaardigde sprak
van een s:felle woordentwisten tussen nistare poging hetechter
zagenaaim.de Bangla Desj .in de VN te brengen. Malik
Amerika en de Sowjet-Unie en in drong
niet op een onmiddellijk behet bijzonder tussen de Chinese sluit aan en .deze kwestie werd naar
een latere vergadering verwezen navertegenwoordiger Hwang Hwa dat
Ma_ik de Chinees nog ihad toege-

SMOKKEL
Ik

—

waartoe zij sinds 1966 geen toegang

—

MENSEN656

—

Het gaat hierbij om de vraag hoe
vaak Westberlijners het oostelijk
stadsdeel zullen mogen bezoeken,

NEW VORK, maandag (NV Times, Reuter)
De Veiligheidsraad
van de VN, die gisteren voor de tweede achtereenvolgende dag bijeen
is gekomen om een oplossing te zoeken voor het conflict tussen India
en Pakistan, heeft over geen enkele resolutie die aan de raad werd
voorgelegd, overeenstemming weten te bereiken.

BASIS VOOR
z_l

—

GEEN BESLISSING CONFLICT INDIA-PAKISTAN

oplossin'g van het der-

wien

onze correspondent)
BONN, maandag.
Het Berlijnse overleg is in het zicht van de
eindstreep
doorgaand verkeer geregeld, ruilverkaveling geregeld,
bezoekregeling bijna klaar
plotseling op een dood punt gekomen.

Wereldlijke en geestelijke leiders
van beide bevolkingsgroepen in Ulster hebben de aanslag in scherpe bewoordingen veroordeeld. De katholieke bisschop van Down sprak over
een „massamoord".
Het leger blijkt zeer verontwaardigd over uitlatingen van het Noordierse parlementslid voor de oppositie Paddy Kennedy die in Dublin
heeft gezegd dat de Britse inlichtingendienst de aanslag op zijn geweten
heeft. „Hieruit blijkt alleen maar dat
Burgers en militairen graven met hun blote handen in de rokende puinKennedy nog dichter bij de IRA-prohopen van de bar in de Noordierse hoofdstad Belfast, waar zaterdagvisionals staat dan al werd aangenomen," aldus een woordvoerder.
avond een bom ontplofte. Vijftien mensen werden gedood.

tussen Ir >dia en Pa*an n c bevorderen.
Korea en ï
E*na^ v

.

(Van
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£ hetzelfde.
nSeqUenties van deze ;
Uv.e °
16 zi n
srzi./1^
Ma ar zoveel
f 2e
* is«letzekerte
C

Overleg Berlijn net
voor eindstreep
vastgelopen

—

De explosie vond plaats niet lang
voor sluitingstijd toen het in de uitsluitend door katholieken bezochte
McGurk Bar in de New Lodgewijk
zeer druk was. Het drie verdiepingen
tellende gebouw stortte onmiddellijk
in. Behalve een aantal cafébezoekers
werden ook zes kinderen, die op de
boyenetages aan het spelen waren
onder de brokstukken bedolven De
en een dochter van de caféyrouw
houder behoorden tot de slachtoffers.
In de omgeving van de pub braken
onmiddellijk vechtpartijen uit tussen
katholieken en protestanten. Ook gisteravond vonden er weer rellen

grens-

hij zat

die hij verder met zn witte stok
dan elke dag kon voelen.
Ze zaten om hem heen
en allemaal „op jaren"
de ene slecht ter been
d' ander zonder haren
de ene uit de bouw
de ander had gevaren"

Nog verder naar beneden

gezet.

«_en tussen India en Pakis(l947 en 1965) konden nog
soort van compromis einen, dat geen definitieve breuk
*n beide landen bracht. In
geval van
Oost-Pakistan is
Wel uitermate moeilijk, zeker
India de' onafhankelijkheid
Bangla Desj, Vrij Bengalen,
ft erkend.
altijd kon men nog zeg-9 «at het bij India en Pakistan
m*>om een reeks
van oorlogen j
maken
hadden
met de vorin_
ig na
de koloniale tijd en
0g toe be P erkt konden |
v<*n
"- ln 1965 was het de Sow- i
me die bemiddelend optrad |
vrede wist te bewerkstellia __^°rdt in de Veiligheidsdat het hij
euWe
Aziatische verhoudin- |
T*g olr heel andere belan- j
jj**91 dan die van India en
Voor het eerst
an riQe aUeen
Sowjet-Unie en China
00rl°g-situatie openlijk
öio. 1" elkaar
Een nederlaag
1 PaW
n zou 6en Prestigene'laan
S
van China worden,
india en de Sowjet-Unie

?

van het

Maar de beide vleugels van het
IRA, de officials en de extremistische
provisionals, hebben onmiddellijk in
Dublin verklaard niets met de explosie te maken te hebben gehad. Het
was veruit het meest bloedige incident sinds ruim twee jaar geleden de
moeilijkheden in Ulster begonnen.
Van de 13 gewonden zijn er twee nog
zeer ernstig aan toe; een 23-jarige
jongeman moest een been worden af-

È.

-

„De tafel waar

en drie keer op een dag aan at
en zelfs de zijne niet kon noemen
was slechts een vage schim

De politie neemt de telefoontjes
echter niet serieus en meent
evenals de inlichtingendienst van
het leger
dat de explosie het
gevolg is geweest van een IRAplan dat mislukte: de 25 kilo
springstof bevattende bom zou
bestemd zijn geweest om later op
de avond te worden gebruikt bij
een aanslag op een legerpost in
het politiebureau in de buurt.

Bengaalse

>

bejaarden:

Van onze correspondent)

i

Fpire

De auteur is C. M. Verhagen en
het bij De Beuk in Amsterdam verschenen bundeltje waarin het voor-

kistan een beroep wordt gedaan onmiddellijk het vuren te staken. De
raad verdaagde de zitting echter tot
vandaag.

Verantwoordelijk

De Verenigde Staten hebben India
ervan beschuldigd, verantwoordelijk
te zijn voor de verscherping van het
conflict met Pakistan. Een hoge functionaris
van het Amerikaanse minisgetorpedeerd.
nees veto
terie van buitenlandse zaken verDe Chinese Volksrepubliek trok op klaarde zaterdag dat India een zodahaar beurt een ontwerpresolutie nig beleid heeft gevoerd dat dit heeft
waarin India als „agressor" werd geleid
stelselmatige verergering
veroordeeld in nadat Sowj et-af ge- van de tot
crisis.
New Delhi heeft stelvaardigde Malik had verklaard dat selmatig
goede diensten van de
de
tegen
alle ontwerpresoluties, behij
VN afgewezen en de terugkeer van
halve zijn eigen, zou stemmen. Een Oostpakistaanse vluchtelingen vertegenstem van de Sowjet-Unie die bonden met een politieke regeling, in
een permanent lid van de Veiligplaats van de kwestie te behandelen
heidsraad is, staat gelijk aan een op louter
humanitaire grondslag. De
veto.
woordvoerder
verklaarde dat AmeriItalië diende nog een compromiska zijn economische hulpprogramma
resolutie in, waarin op India en Paaan India nu opnieuw gaat bezien.

vier woorden groter en dikker dan
een boek ..Zo \cas je vroeger". Zn bed
stond keurig in een ho,KRONKEL

Monetaire

toenadering
Bonn-Parijs
(Van onze correspondent)

—

PARIJS, maandag De Franse
president Pompidou en de Westduitse
bondskanselier Willy
Brandt hebben na een tweedaags
topgesprek in Parijs de hoop uitgesproken, dat in de naaste toekomst een realistisch stelsel van
vaste wisselkoersen zal gaan gelden. Dit betekent dat de Duitsers
wel willen meegaan met het Franse streven naar vaste koersen,
maar pas nadat het monetaire
overleg van de Tien resultaat
heeft opgeleverd.
Beide staatslieden besloten eveneens hun standpunten ten opzichte
van de Verenigde
te
Staten
coördineren. In Parijs werd algemeen
uit deze formulering de conclusie getrokken, dat Pompidou in zijn gesprekken met president Nixon op 13
en 14 december op de Azoren mede
namens Bonn zal spreken. Het lijkt
een wat overdreven gevolgtrekking,
omdat Brandt zelf aan het eind van
het jaar ook nog twee daigen met
Nixon zal praten.
Brandt en Pompidou kwamen verder overeen dat het werken aan een
Europese mo_etac_e umie onmiddellijk
ter hand m- et wo. den genomen, zodra de intsrnationale monetaire crisis
geregeld is.
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GERARD CROISET EXPOSEERT CREATIEF WERK

Ziener toont
de mensen
wat hij ziet
door TOON VAN SEVEREN
„Het ene werk doe ik om de
mensen te helpen", zegt helderziende, paragnost, magnetiseur
Gerard Croiset (34). „Het andere: schilderen, beeldhouwen
en aanverwanten is een noodzaak. Als ziende moet je van je
kennis af, anders word je stapelgek. Als je talenten hebt en ze
niet gebruikt word je doodziek."
Maar ook dat creatieve wenk 'kun
ie niet doen zonder contact met de
buitenwereld, a__ Gerard Croiset.
Daarom exposeert hij sinds zaterdaig in de ruim één jaar oude Amsterdamse Galerie LG (.Leidsegracht) 102 zijn schilderijen (een
twintigtal, tussen 800 en 5000 gulden), twee beelden, vier mozaïeken
en gravures. Vooral de schilderijen
zijn vurige wenken met felle kleuren, waarin vitalistische bewegingen afwisselen met menselijke vormen en gezichten, geaccentueerd
door symbolen die hier en daar
vage herinneringen oproepen aan
Tietselarij en oosterse godsdiensten.

Academies
Gerard Croiset begon al heel jong
beeldend te wenken en deed later
aan verschillende academies (o.a.
<an en Venetië) de nodige technische kennis op. Maar tegelijk wist
hij ook vanaf zijn zesde jaar dat hij
de gave van helderziendheid van
zij n vader had 'geërfd.
„Het verband tussen die twee is
orami-kenbaar", zegt hij. „De mens
is omgaven door een bepaalde aura,
de
een zeikerheid, zi_n voeding
één meer, de ander minder. Ik zie
dat in de vorm van kleuren die een
mens om zich heen draagt, terwijl
uit kleuren
ook zijn hele
bestaat, die ai'.lemaal een bepaalde
betekenis hebben. De waarde daar-

—

van wordt mij zeM pas langzamerhand du-dieiijte. Hier hab ik een
blauw hoofd geschilderd: dat
schijnt te betekenen dat ik mij van
die figuur distantieer. Verschillende
dingen zijn me nog niet duidelijk.
En ik kam me nu wel in veronderstellingen gaan begeven, maaar dat
zou gezwam in de ruimte zi(j:n. Wat
ik nog niet weet komt wel met de
jaren. Ik heb nog tijd, ik ben nog
jong."

Woeling
„Ik schilder am de mensen deel te
laten hebben aan wat ik zie. Het
schilderij „Ego" bijvoorbeeld laat
die hele woeling, de geestelijke uitwerking zien die de mens op zijn
omgeving heeft. Oen te zeggen in
weSke orde van zaïken dat ligt: als
ik naar New Vonk wil gaan. ben ik
er ai met mijn geest en je hebt
geen idee wat dat uithaalt. Wat het
schilderen van mensen betreft
houdt dat wel bepaalde beperkingen voor me in. Portretten heb
ik op de tentoonstelling niet
hangen. De gezichten oo de doeken
zijn neutrale gezichten, geen individuele. Ik had bijvoorbeeld niet
Prins Bernfhard kunnen afbeelden:
de geheimen van een mens kan ik
niet prijsgaven."
~Ik werk heel langzaam, doe
vaak drie, vier maanden ovar een
doek. Ideeën rijpen langzaam. De
.techniek is van die aard dat je soms
pas na verloop van enige tijd verder kunt werken. Dat maakt mijn
schilderijen zo duur, plus het feit
dat ik tot elke priós mijn artistieke
vrijheid wil behouden. Ik zou het
commercieel kunnen aanpakken en
series maken, doen wat de mensen
belieft. Dat heb ik nooit gewild. Er
zijn tijden geweest dat ik in Duitsland overdag in een bedrijf werkte
in mozaïek, glas in lood en in beton,
en 's nadhts schilderde. Ik ben een
gelukkig mens dat ik door mijn
twee beroepen mijn vrijheid veilig
kan stellen."

Lurelei hervat

B.B. King met zijn zevenmans orkest in het Concertgebouw

Uniek blues-concert

voorstellingen

8.8. King heeft door zijn persoonlijke bluesstijl een belangrijk
aandeel gehad bij het ontstaan

(Van

van de pop in zijn huidige vorm.
Dat hij een ware grootmeester is
in de sector gitaar, en zeer terecht de titel „King of the Blues"
draagt, bewees hij zaterdagnacht
met zijn zevenmans orkest in het
Concertgebouw.

J«<J

Toneel over Ierland
in De Brakke Gron

Zijn optreden was een vertaniing
en fonmildalbeile giteartechnieik. Voor de pauze
aaigen we eerst Cuby 'and the Blizeairlds. Songs als „I Feel", „The Night
(Van onze
Train", „To Blind To Sec" en J've
maandag
AMSTERDAM,
passende
Been Miistreating" waren
groep Theater brengt vanavöj
opwarmers door gedisciplineerd ga16 december in De Brakke G"
taamgpel van Eelco Gelling, subtiele
Speciaal Programma (S.P.) :
bajalijnen van Herman Delinum en
Blues-gitarist B. B. King
het ons aan". Uitgangspunt
overtuigende zang .van Guiby zelf.
is
lerland T
Bond twiee uur trad heit orkest van zijn spreeklbuiis, want hij voerde er theaterstuk
strüd in Noord-lenland. D«j_
B. B. Kimig aan, stijüvoi g.kleed in dialogen, mee, _et haar zingen, huirood. Eeinst begon dit septet (vleugel, len, lachen en gillen en dat alles met worden r>er dag op de voetT
en verwerkt. Volgens Tony
bas, gitaar, driU-ns, trombone, alt- en een beheersing die je zeMen ziet.
Hij vanvoJgcle met „Ghetto WoTheater is het de
tenorsax) nnat wat stukken moderne
jiazz en enikaie bluesy instrumentalis, iman en „Sweet Sixteen", met grote S.P. „een bepaalde lethargie!
breken ten aanzien van pl*Jl
intensiteit en gevoel voor showmantot B. B. King onder gejuich de posnip gebracht. Na het spelen van vrij die door afstamden worden i
idliiuimitrap afdaalde.
Medewerkers zijn W
B. B. King, nu 45 jaar, heeft zon veel _nistirumenAaj_, waarbij zijn or- beid".
kest slechts een ondersteunende Blanken, Edgar Danz, Willij
25 jaar moeten wachten op het succes, miaar momenteel ds dediareen zich functie had om ruimte te laten voor Edelman en Hans Fuchs. „ö*
De voorstellingen van
bewust van 1 zijn iimimense .invloed. Hij B. B. Kings gitaargekiiiki, vormde
ons aan" maken deel uit_U
opende imat „Every Day I Haive The „Sweet LAttLe Baby' 'het besluit
Het razend enthousiaste publiek, „klein _eater"-festival dat V*\
Blues" waarün hij al direct zijn ivtindat voor het podnium een ware slag 16 december in De BrakWT
genvlugjheid en persoomlijke greepom Kings hand te mogen wordt gehouden. Centrum JjJ:
teclhniek ten toon spreidde. Vooral leverde
schudden, hoonde als toegift „The ook aan deel, het Schrïj>v<T
Iblanike Ibhiesglitaristien als Eric Clap1
van het GLT, de Noorder Cojf
iton, Elivin Bishop en Miike B_oon_iei!d Tbnii Is Gone". Een passende af-luliplus het Brussels Kamertone»
zijn Idoor hem beïnvloed en samen tinig van dit unieke concert.
JIM VAN AffJPHEN Compagnie Ivonne Lex uit B«C
_net mensen als Muddy Waters en
AObeirt Kimg mag hij (gënekend worden tct de belangrijkste exponent
va>n de Chicago bluesstijl.
Heavy rock van Black Sabbath in Amsterdam
Song)s als ~How Blue Gan You
Get", met magistrale gitaarsolo en „I
Neeid My Balby" lieten zijn pensooniii'ke, door gospel beïnvloede stijl, dlie
hij door de jaren heen is trouw geGERARD CROISET ...twee beroepen...
bleven, goed honen. Zy_ glitaar, Lucïlie genaamd, was in alle opzichten
De heavy rock tiert nog steeds apeeld door Geezer Butler!
waar ieadgitarist '__
welig, als zijnde één van de meest Ward,
niet al te opmerkelijke them'f
Veel belangstelling voor Paul Verhey (fluit) en Rudolf Jansen (piano) in het Stedelijk
commerciële muziekstijlen. De in heen vlocht. Tijdens de soroW
activeerde zanger Oft
dit idioom opererende Engelse Man"
bourne
de zaal om mee te _l
groep Black Sabbath wist zater- waar met
pijn en moeite g**f
dagavond dan ook een goed ge- werd gegeven.
Pas ma „Wicked War",
vuld Concertgebouw te trekken, lange
van Tony lomd
tijdens een hard en hevig, doch werkt, solo
veranderde de hotK«J
Een boven verwachting goed beblijkt Pijpers fluitsonate wel aan de voor zijn solowerk het nu al vrij bede zaal en het ijs was CT
zoek kreeg het zondagmiddagconcert top van zijn kamermuziek te staan. kende stukje van Varèse te kiezen niet zo inventief optreden.
..Children of the Grave"
in het Stedelijk Museum. De populaDe veel uitvoeriger sonate (1945) van dat zijn naam aan het soortelijk geBlack Saibbatlhis concert steunde op hun beste songs met een wa»l
riteit van de dwarsfluit schijnt op Martinu heeft veel minder te zeggen wicht van platina ontleende: Density
twee belangrijke pijlers: het volume scher lijn en bekend van hf 11!
21,5 en dat van de fluit pizzicatohet moment hoger te liggen dan ze in en de derde sonate van Gaubert
en
de visuele presentatie. Rond half aibuim, zorgde eindelijk voofl
grote
loop
bij
de
compoder jaren
de
zelf fluitist
is lief en aangenaam achtige effecten verlangt.
tien begonnen ze met hun keiharde thousiastere taferelen. Na ,f_\
nisten lag. Wanneer dezen al voor effectief, maar bezit niet veel kern.
RUTGER SCHOUTE rook. In die beginfase liep het alle- gaven ze nog een .toegift W
fluit als solo-instrument componeerRudolf Jansen speelde zijn vaak
maal nogal stroef; misschien was dat incidentje plaats vond,
den, werden het maar zelden hun moeilijke partijen gaaf en gevoelig.
te wyteh aan het feit dat, na de ziekmeisje uit het publiek uitbij
beste sonates of concerten. Maar Paul Hij mist de bitse uitvallen die Pijte van drie leden van deze formatie, podium beklauterde en T_\
pers pianostijl af en toe nodig heeft
Verhey had een onderhoudend prohun twee Nederlandse optredens de omarmde, die tegen een jj
gramma uitgezocht uit de beschikbazoals Verhey in de oneindige aaneerste waren sinds enige tijd.
maar è la seconde werd ze
hij
bracht die met Rure stukken en
dacht voor toonkwaliteit nog niet
De avond werd geopeDjp
In elk geval kwamen naar mijn gedolf Jansen aan de piano met een met Feldkamp
aan wie de sonate
voel songs als „N.1.8.", „Walll Paints" Earfch and Fire, de groep
hoge mate van technische en muzikawas opgedragen
te vergelijken is.
le perfectie ten gehore.
en „Sweet Leaf' hard, doch weinig vrijwel elike single een hit *l
Maar betrouwbaarheid van klankvodit voorprogramma ispeeldeflï
De trouwhartige Hummel deed zijn lume is een prettige eigenschap in
NEW ORLEANS, maandag (AFP) overtuigend over, hetgeen resulteerreacties
uit
versies
van
nogal
de
in
lauwe
de
and
oneer
het
De
werkConcertgebouworkest.
Haydn
geen
leraren Mozart en
Op 75-jarige leeftijd is zaterdag de zaal. Hun geluid dreef, zeker in het „Song of the„Storm
Marching
uit betreurensaan. Zijn sonate was met het sluit- zaamheden daar
Amerikaanse jazztrompettist Ernest begin, vrijwel alleen op de stuwing ze deden dat niet oniverdlenSj)
waardige aanleiding plotseling verstuk van de middag de beste compovan bas en drums, respectievelijk beJIM VAN-^
dwongen de knappe fluitist ,Punch" Miller overleden.
sitie, want' op enige afstand gezien groot
va_ Iklasse, grote ervaring
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Niet zo inventieve

Perfectie in dwarsfluitconcert

W*JJ\

—

—

*J
tJJ

——
—

Jazztrompettist Ernest
Miller overleden
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Andermaal: de intolerantie

Klaasgeding
misvatting

en de sluipwegen van de EO
DE

Met een paar van deze briefschrijvers heb ik nader kontakt gehad. Op hun verzoek blijven zij
anoniem. Een hunner gaf zichzelf in
zijn brief deze karakteristiek mee:
„Ik ben reeds meerdere jaren op
Het Parool geabonneerd, hoewel
dat noch poiiitiek, noch godsdienstig
overeenstemt met mijn overtuiging.
Ik lees verder De Telegraaf, diverse
vakbladen, kerkelijke bladen (pc
ben g.3rc.onn__rd). binnen- en buitenlandse weekbladen, heb AVRO's
Telev.i_.er en ben lid van de TROS
en van de EO."
We hebben een paar uur gepraat,
maar zijn zonder elkaar, anders dan
geografisch, nader te zijn gekomen,
weer uit een gegaan. Toch ben ik
hem erkentelijk voor het gesprek.
Eén EO-lid kreeg er reliëf door.
Het geeft geen pas te schrijven
dat in elke zendminuut de EO met
de EO-vinger naar den hoge wordt
gewezen. En als er met de ledenwerving voor de EO wel eens een
handigheidje is bedreven; kom meneer, die anderen zullen ook wel
niet vrijuit gaan. Nee, voor hem ;s
de EO he: antwoord op het kwaad
in de wereld. Dat kwaad is alom.
Neem zon fiilim aiis Zoon des Mensen, waarin Ghóstus niet als Heiland en Verlosser, maar als de eerste de baste revolutionair wordt afgebeeld. Neem de actualiteiitenrubnielcen op de TV; vlerken zijn het,
die zogenaamde interviewer-.
En Langenbent? Net zo eng als de
rest. Respect voor een minister is er
niet meer bij. Objectieve voorlichting over Zuid-Afrika of over Rhodesië; ho maar. Wel de mond vol
over revolutionaire zegeningen in
Angola. Die Castro maar verheerlijken en schoppen naar president
Nixon. Alles goed praten wat de
Vietcong doet; alles belasteren wat
Amerika doet. En dan ook nog een
keer vergeten, dat we in '45 onze
bevrijding te danken hadden aan

diezelfde Amerikanen.

En de NCRV dan? Geen haar beter dan de andere; steeds eenzijdiger en onverdraagzamer. Zij verzaakt haar evangelische pücht tot
getuigen en belijden.

Kop van Jut

gesprekken bevestigen

ANDERE
de vermoedens,
man niet

dat de reactie
alleen hemzelf
van deze
maar een groep reliëf geeft. Ruim
een week geladen wijdde de
NCRV-.tv een uitzending aan de eu-

thanasie. Zij deed de telefoon rinkelen aan de Schuttersweg. EO'ers
meldden dat de bijbel weer eens
werd verkracht.
Maar er is nóg meer. Op het
hoofd van EO's Broeders in Christus bij de NCRV, ontlaadt zich de
jarenlang opgekropte ergernis over
verliedering, verloaderfing en verlinksing in Nederland; van VPRO
tot IKOR en CVK. Dat heet dan
tolerantie, openheid en inspraak;
maar in Trouw prediken ze nu ook
al de revolutie. Mies Bouwman revalideert heel langzaam van haar
Zo Is Het-avontuur; maar die Wigbold zullen we nooit vergeven dat
hij met modder heeft gesmeten
naar onze jongens in Indië. En wat
dacht dat Hoepla-tuig zich wel te
kunnen permitteren met die naakte
meid. Voor Dennendal hebben we
een stokje kunnen steken en het
Kosmokomplot hebben we een donderend halt toegeroepen. Maar ze
praten je, zelfs bij de KRO, evolutietheorieën aan, alsof het Scheppingsverhaal niet de feiten geeft.
Aart Staarties kan zo leuk over de
bijbel vertellen, maar je moest hem
kennen. Sex, drugs, het Rode Boekje, Sodom en Gomorra: met een
abortus op de buis. Krakers, kabouters en communes op de buis. En
Klompé heeft dait maar laten doorzüe&en.

korte tijd zijn zoveel
mensen
van Rodeschool tot
juist via de tv, in hun
Sluiskil
'beslotenheid met zoveel niieuw15q_.ter.ijen geconfronteerd, dat
poging steim te
achteraf gezien
gaven aan hun protest tegen de tekenen des tij'ds in elk opzich begrijpelijk is. Er is polarisatie, op kerkelijk, maar vooral ook op maatschappelijk terrein en dat rechtvaardigt,
juist in ons omroepbestel, een omroep rechts van het midden.
Mijn briefschrijvers zouden recht
van spreken hebben, indien ik dat
betwistte. Die omroep had de TROS
kunnen zijn, maar uit tactische
na enkele
overwegingen heeft zij
aanzetten in die richting
van
een bon met enige autoriteit hoor
deze rol afgezien. Het lijkt niet zonder betekenis dat
zoals ik van
de
er bij de 130.000 EO leden
op zijin mimst enkele duizenden zijn,
dne het lidimaatsdhap van de TROS
voor dat van de EO hebben verwisseld.

IN
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Smalle weg

]\TET dat de EO een vea_amielpunt is van gelijkgezinden,
ttreft __jn fcrlitieik; wél, dat er bij de

-1-'

ledenwerving onoirlbare middelen
zijn gebruikt, wél dat de EO een
autoritaire structuur heeft, zonder
een spoor van inspraak van hen die
haar steunen; wél dat de EO het als
haar exclusieve taak ziet in radio
en tv ter meerdere ere van God te
belijden en te getuigen en, door bewust voor die smalle weg te kiezen,
niet beantwoordt aan de normen
waaraan volgens de Omroepwet ge-

—

Artikel 19

gadigden voor de status van A-, B-,
of C-omroep moeten voldoen.
Je kunt de EO het voordeel van
de .twijfel gunnen en toch op voorhand vrezen dat zij, als zij strafcs 9
uur .radio en een hefte avond itv per
week verwerft, rechtlijnig, onverzoenlijk en onverdraagzaam, geen
gevarieerd totaal-programma zal
bieden of kimmen bieden, zoals de
wet dat vergt in artikel 13, lid 3. Te
minder, als EO's dominee Glashouwer preludeert: „Het Koninkrijk
Gods kan men slechts binnengaan
na wedergeboorte en een nieuw leven in Christus. Dit zal bepalend

nier waardoor Nederland lang-

MAAR MENEER
JUNGMAN...
Spelregels: Plaatsing betekent
geen instemming. Geen anonieme Brieven. Te lange brieven moeten bekort worden.

tig gelukkig zijn betekent.
Bidt alstublieft om meer zendtijd voor de EO."
Mej. R. Uiterwijk Winkel, Amsterdam.
„In doorsnee vind ik nw krant
redelijk, niet kwetsend of eenzijdig. Dit artikel over de E.O.
heeft ndj getroffen als tendentieuze voorlichting en lage
roddelpraat Het Is laatdunkend en kwetsend op een ma-

TN de Sinterklaastijd wordt een

■*■ elk geacht zich luimig te gedra-

zijn voor het karakter van onze
programma's."
Bij de EO geen Kleine Zielen en
geen Kleine Waarheid maar uitsluitend laatste Waarheden; geen muziek anders dan die welke den Hoge
prijst; geen ballet, want dat wekt
maar gedachten aan homofilie. Ontspannende programma's? Reken er
niet op; de EO is een huis met vele
woningen en de rechtzinnigsten
binnen de EO onderkenden zelfs in
de bijbel-quiz die enige tijd op het
programma heeft gestaan, een gevaar dat uitgebannen diende te
worden en dus ook uitgebannen
werd. Uitzendingen op zondag?
Nee, of het zouden hoogstens en bij
uitzondering kerkdiensten moeten
zijn. Ik verzin dit niet, maar lees
het in wat Huize Glashouwer zelf
hieromtrent opmerkt.

Polarisatie

zon

„Het artikel De Intolerantie en

de Sluipwegen van de Evangelische Omroep ademt de geest
van wat we wel «ena riooljournalistiek
noemen.
Er
spreekt een duidelijk antichristelijke geest uit, in weerwil van des schrijvers krokodilletranen over die belaagde
NCRV."
F. A .Stroethoff, Amsterdam.
„De E.O. heeft niet alleen een
boodschap aan hem die gered
wil worden, maar mijns inziens voor ons hele volk. Dit
tracht zij
met fouten en tekortkomingen duidelijk te maken."
E. J. Moonen, Amsterdam
„Ik vind wat de EO doet een
goed strijden. De mensen worden naar mijn mening veel gelukkiger als ze een uurtje hebben gekeken of geluisterd naar
de EO. Ik verzeker u dat u pas
als Jezus Christus in uw leven
is gekomen weet wat waarach-

..
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kanttekeningen, twee weken geleden op deze plaats gemaakt,
bij het verschijnsel en de groei van de Evangelische Omroep,
hebben vrij wat reacties opgeroepen. Erkentelijk ben ik uiteraard
voor de blijken van instemming; leerzamer waren de brieven waarin
mijn mening werd bestreden. (Uit die laatste catergorie hiernaast
een bloemlezing.)

ome kunstredactwl

AMSTERDAM, maandag. I
voorstellingen van het
ret in het Amsterdamse the*
smet worden vanavond herv*j
enkele dagen niet kon wol*
speeld wegens ziekte van
Het programma „Moeder er W
bevolkingsexplosie. Ja kind,JU
me een klap geven", blijft nofl
met woensdag in theater Desnfl

zamerhand berucht wordt."
J. G. de Boer, Den Dolder.
„Persoonlijk heb ik al jaren
geleden, vóór we over een EO
droomden de NCRV laten weten, niet langer achter hun
programma's te staan. De EO
is geboren uit een diep gevoelde noodzaak om in deze tijd,
vóór de totale ondergang van
de mensheid aanbreekt, te wijzen op het Licht der wereld."
C. van Wijnen, Emmeloord.
„De levensbeschouwelijke omroepen, KRO, NCRV, VARA
en VPRO, hebben het aan
zichzelf te danken dat de EO
zo voorspoedig groeit. Het Nederlandse volk is het linkse
geleuter in omroep en pers
meer dan zat. U moet het succes van de EO zien als een
protest van de zwijgende
meerderheid."
G. W. Jonk, Eindhoven.

TNTO-ERANTIE ware mij aai
■*■ te wrijven, indien ik zou aanbevelen het geluid van de EO uit de
dwersiteöt van ons omroepbestel uit te sluiten. De artikelen 17
en 19 van de Omroepwet voorzien
in toekenning van zendtijd aan
groeperingen als de Morele Herbewapening, het Humanistisch Verbond e.d.
Indien de EO onder een van deze
noemers zendtijd in radio en tv
ware toegevallen, zou niemand daar
welk bezwaar dan ook tegen hebben kunnen of willen maken. Artikel 19, lid 3 machtigt de minister
zendtijd toe te wijzen aan hen in
wier godsdienstige dan wel geestelijke behoeften niet in voldoende
mate wordt voorzien door programma's van andere Instellingen, die
zendtijd hebben verkregen. Welnu

Tegenstrijdig
TOS hienvam een kantrtökiening
-*- 1 bij dat Meer Zendtijd ivoor
het Evangelie.
Bij volkstellingen pleegt de vraag
te worden gesteld of en zo ja tot
welke godsdienstige groeipenintg men
gerekend wenst te worden. Bij een
telling bij het begin van deze eeuw
gaf 98 procent van de bevolking te
kennen te willen worden gerekend
als te behoren bij een kerkgenootsdhap. SRedhrtS 2 procent waniste als
bewust buitenfloerkelijik te worden
geboekt.

Bij de laatste telling waarvan de
gegevens inmiddels zijn verwerkt,
die van 1960, was de groep van hen
die zich, hoe verwijderd ook, tot
een kerk rekenden te behoren, geslonken tot 81 procent, tegenover 19
procent bewust foulfténfkerkeldjken.
Meer Zendtijd voor het Evangelie
nog afgezien van de vraag welke
inhoud die meerdere zendtijd veris, op zijn zachtst gezegd,
kxijgt
tegenstrijdig aan wat er blijkbaar
in dit volk leeft.

—

—

gen. Maar iedereen heeft in zijn
omgeving wel mensen, die dat heel
slecht aSgaat; zo slecht, dat het
pijnlijk wordt. Tot dezulken moeten
worden gerekend de NOS-herem die
het programama Kort Geding voor
hun rekening plegen te nemen.
Omdat het gisteren 5 december
was, heette het Klaas in 't Geding
en luidde de stelling: De Activiteiten van Sint Nicolaaa vormen een
ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. De stelling werd verworpen niet B—l 4 stemmen; één
stem meer dan er juryleden waren
De enige verklaring kan zijn, dat
Sinterklaas, die alom tegenwoordig
is, ook meegestemd heeft.
Ik zou niet reppen van deze uitgaandeweg gevuld met
zending
tientallen Sinterklazen en Zwarte
Pieten, vol pepernoten, vol confetti
en ontaardend in een bombardeals het proment niet pakjes
gramma geen blijk had gegeven
van een fuindamentee. misverstand,
dat slechts bij humorloae mensen
kam opkomen.
Pleiter vóór de steiffling was Peter
Lohr; pleiter tegen was Benno
Stokvis. De laatste liet saherts-getuigen opdraven. De eerste daarentegen diep ernstige, goed-imenenden* zoals juiffirouw Grewél, die bij
een VPRO-vergadering wel eens
een bereidwilliger publiek had;
Dolf Coppes, die het wereldleed
pleegt te tillen en de zwarte kunstenaar Julien Coco, die in een
baaierd van Zwarte-Pietenvro_ijkheid eigenlijk wilde proberen een
paar wezenlijke dingen te zeggen
over deze zwarte vriend en helper
van de 'blanke heilige. Het was allemaal uiterst pijnlijk.

—

—

Van tweeën een; óf men houdt
een werkelijke discussie over de
functie van Sint en Piet, maar kiest
daarvoor dan een andere avond en
een andere entourage; óf men
maakt er een totale grap van, maar
bespaart dan hen, die in ernst iets
willen beweren het verdwalen in
zon dolle toestand. Steeds meer
kreeg ik de indruk dat 'Voorzitter
Bakker zich voor Schut gezet voelde.
Als het grandioze misverstand,
waarvan deze bv-uitzending de
vrucht was, nog ergens toe kan dienen, dan is het om naar Morutreux
gestuurd te worden, We zullen er
beslist geen Roos mee winnen; niemand zal er 'iets van snappen, maar
het zal de NOS wel kunnen dienen
om ook internationaal over de tong
te gaan.
T\OOR het Klaasgeding heb ik
■L
maar weinig kunnen zien van
het gesprek van Ad Langebent met
Willeke Alberti. Wel zag ik het
stukje van het tw-programma,
waarin Pierre Janssen een vernietigend oordeel uitsprak over Willeke
Alberti. Opnieuw kwam de vraag
bij mij op: meende hij dat nou, oï
was het een grap die slecht over

'

kwam. In de hoop op een
belde ik Janssen op, kjjj
vrouw aan de lijn, die
waarom ik haar man wild* 'A
en me
na mijn palaver t*,j
gedaan
verzekerde dat jj
niet thuis was. De martelen
kerheid blijft dus.
;

ff

——

TOHNNY EN RIJK. OP,
af weer brieven te krf
mensen die me voor gek
plezier te beleven aan hf*
ik vond het leuk. Met uit*
eigenlijk alleen van dat êe
nummer.
*f

*

ging uit
pANORAMIEKmisvatting

een andere
dit programma
zal wel niemand hebbeii
werd uitgelegd hoe verderf
terklaas is voor onze gebit'
u alle marsepein, boterletteP
noten en chocoladeletter
(weggooien doet u toch ni et
besluiten minder suiker
eten, beter te kauwen en i«
een paar fluortableüei
Mijn ere-prijs voor «e )
gaat naar de ongetwijfeld^
maar ook zeer geslaagde *^r
sical Een Huis in ees4
(NOS) met tekst van Mie*.
en muziek van Julius Stef*^,
Geding. In

I

Mijn eigen Sinterklaas
zaterdagavond en er valt l
te ontkomen dat ik bekeef
me heeft verleid tot phch_*|
Tijdens de vlijt van
en Pier Tania viel me ( a J
Sinterklaas) een decoup^y
Ik las in de gebruiksajp
„Zoek uit de bij het hulpL
verde onderdelen het __m
ring die passen op uw ï>°°J
en laat vervolgens de b&y
zinken in het te montert
stuk." Uiteindelijk lukte y
toen was Nederland II
zwart gegaan.
Wel heb ik nog (mogen ij
bij Zeskamp de deelneme&jj
meioord en Veendam deK
de race zijn, en dat die jJL
of Bladel ook zullen
len. Er was natuurlijk
Sinterklaasrace ingelast,
andermaal met veel wat?,
groene zeep voorziene he^

Je^

*-(

.

Dhabj.

r\OK over Aboe
" meepraten, de film ya«
Hillo over de, dank zij ~g
van een gigantische h\,
aardolie onder het zand afv
zische Golf, rijkste zandb*
reld. De sjeik stort als in e*.
je uit Duizend en een n aC
daden die dank zij de oliesj; <
gelijk zijn, rijkelijk veL(jJ
derdanen uit. Maar als fjj#]
de fev-uitzending van
eens zin krijgt in weer .A
levering van Peyton vf n
wordt daar in Aboe
midden in Ineens
gebeurt hier nu weer n 1 \
zijn we quitte.
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Kamerlid

Wieldraaijer hekelt
radio Nieuwersluis-regels

.

(Van een onzer verslaggevers)
A LS je van „de tempels van de
rv herenmode"
durft te spreken
dan behoort de firma DIK. „tailor,
hatter and hosier since 1893", in
de Amsterdamse Leddsestraat daar
zeker toe. De pretenties van deze
winkels zijn nog, alttfd even hoog
als toen de heren uit de betere
standen zich daar uitgelezen „ondergoederen"
aanschaften,
of
maatkleding met bijpassende hoeden lieten maken. De firma DIK
gaat sluiten. Zü maakt plaats voor
de Poolse luchtvaartmaatschappij,
die zich in de nabuurschap ln veel
soortgenoten mag verheugen.
De schildspreuk van de firma
„Nulli Secundus" („Niemands
Tweede") roept kort voor het definitieve verscheiden van DIKLeidsestraat nog even het heimwee op naar de glorietijd van
warme tweed-stoffen uit dure
Europese hulzen.
De laatste zeven jaar werd de
mode-scepter in het bedrijf gezwaaid door de heer A, E. Speyer,
opvolger van de heer Dik zelf.
Waarom gaat DIK sluiten?
Speyer: „Het was een zware beslissing voor me, want ik weet
heel goed dat een zaak als deze
een „instituut" is. Maar er _yn
drie dingen die het besluit definitief hebben gemaakt. Allereerst

;

-Erf *u
'irltf

-

„Dit is het begin":
is belachelijk en
Be
lachelijk
fe
omdat er miliF regels bestaan dat zelfs ter
jegenheid van Sinterklaas aan
||"wu_en i n Nieuwersluis
niets
IS worden aangeboden. Triest
/aat er zo vreemd is opgetre-

Toon Hermans 25 jaar getrouwd
TOON

bloemstukken,

die ter gelegenheid van het
zilveren huwe-

h©t een uiterst .vreemde gevmden atls een officier een
in kan fwaaLf Jaar in sba -t «telt
i'21
W 1te steken. Hij kondigde
61 Van Defensie vra«en
ep,*
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,e
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k eer
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Maatregelen

Wieldraaijer wil weten
ad
hee£t -ogeiven tot verkn» en brandstichting.
Hij ver" an de minister
dat
deze
maatPi__
ren neemt waardoor een dergeoptreden in de toekomst kan
*aen voorkomen. „Ik vind dat het
de spuigaten u_tmßnsen die in Nieuwersluis
"Kr■olijven geen bezoek mogen ontjjpn en geen presentjes mogen
vangen." Het aanbieden van .geenken zou alleen zijn toegestaan
1 ouders.
*e schoen werd ivoor het hek van
kazerne neergezet. Enkele aninulater gingen de hekken open en
d een militair busje de schoen met
letters kapot en schoof deze in de
'ting van de Vecht.
Enkele boter'ers kwamen in het water terecht.
Hans Bierenhuis kreeg
verzoek van de bij
J daarna het dienstdoende
officier
„in de fik te staken". De
eou hem de lucifers hebben
veriklaarde de jeugdige

zilveren

andshch°

Amnesty

International

houdt weer

Twee doden bij

PvdA dreigt
plan handels-

ernstig
verkeersongeluk

centrum te

in Soest

torpederen

onze correspondent)
By een verSOEST, maandag
keersongeluk op de rijksweg lb te
Soest zijn gisterochtend vroeg twee
inwoners van Kootwijkerbroek om
het leven gekomen. Drie anderen
werden gewond, vam wie twee ern(Van

een onzer verslaggevers)

—

ROTTERDAM, maandag
De
PvdA-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad wil door het voeren van
een principiële grondpolitlek de
bouw van het Wereld Handels Centrum (WHO in Rotterdam voorlopig
tegenhouden.

kaarten-

actie

Tijdens een vorige week gehoude-i
commissievergadering
stelde
de
woordvoerder van deze partij, de
heer W. J. van der Have, dat zijn
fractie het plan voor de bouw van
het WHC aan de Leuvehaven in Rotterdam zal torpederen als de bouwgrond aan de financiers van het project wordt verkocht. „De grond moet
in- erfpacht worden gegeven," aldus
de heer Van der Have, „de waardestijging moet ten goede komen aan de
gemeente."

.

Am
Kft
jen it. ltgevoerd
W

Van

—
nesty Internabruin, zwart

'n

straat verkoopt
nu nog zijn ex-

clusieve heren-

mode. Straks is
zijn zaak het
domein van de
Poolse
luchtvaartmaatschappij.

De D'66-f.ractie in de Rotterdamse
gemeenteraad zal zich waarschijnlijk
met het standpunt van de PvdA verenigen.
Havenwethouder Viersen
meent dat niet de grondpolitiek moet
bepalen welke besluiten er wonden
genomen. Hij ziet de vestiging van
het WHC in Rotterdam als een „stuwende kracht" achter de gewenste
ontwikkeling van de z.g. tertiaire
sector (hoogwaardig werk, hoge beloning) in Rotterdam.
Zoals bekend willen de pensioenfondsen van Shell en Philips het Wereld Handels Centrum in Rotterdam
(kosten ruim 200 miljoen gulden) financieren, maar de bouwgrond willen ze van de gemeente kopen.

Twee lijken
opgevist uit

y

—

—

stig.

De auto, waarin het vijftail zat,
raakte door onbekende oorzaak van
de weg, botste tegen een boom,
sahoot toen de weg over cm kwam tegen een andere boom tot stilstand.
De 23-jarige 'pluimveehouder B. J.
Bettink en de 21-jarige schilder E. M.
van Manen, beiden ongehuwd, waren
op slag dood. De 23-jarige bestuurder
raakte zwaar gewond, evenals een
20-jarige inzittende. De vijfde inzittende werd licht gewond.
Vermoedelijk is de b-stuurder
aldus de politie
door een te hoge
snelheid in een flauwe bocht de
macht over het stuur kwijtgeraakt.
Bij een verkeersongeluk in Putten
verongelukten vannacht 'twee inwoners van deze plaats: F. de Koning
(18) en A. C. H. Bonoufies (19). Ze
waren dn dichte mist met faun auto
op de linker weghelft geraakt en botsten daar tegen een tegenligger, bestuurd door H. Kas (20) uit Nijikerk
Deze werd ernstig gewond.
Bij verkeersongelukken elders in
het land kwamen het afgelopen
weekeinde zeker zeven mensen om
het leven. Onder hen de 68-jarige
Amsterdammer W. J. Sluitman, inizvttende van een auto die zaterdagmiddag op de weg Amensf oort-Zwolle bij
een inhaalmanoeuvre over de kop
sloag. Zijn vrouw die de auto bestuurde is zwaar gewond in een ziekenhuis opgenomen.

—

—

rikaan, de 22-jarige Carl Leonard
Petenson, werd zaterdagmiddag in
het water van het Singel gevonden.
-Donde_dagajvond tegen een uu. of
elf was hij voor het laatst gezien.
Hij verliet .toen de woonboot waar
hij bij vrienden logeerde. Dazen
verfclaaaden aan de politie dat zij
achteraf meenden een plons te
hebben gehoord.
Het lijk van de Amsterdammer, de
twintigjarige W. Vlijm, werd zondagmorgen oipigetvi-t. Hij had de
dag tevoren zijn woning (verlaten
en zou aan vallende ziekte lijden,
wat volgens de politie de oorzaak
van zijn verdrinking kan zijn.
De patholoog-anatoom dr Zeldenrust
heeft op beide overschotten .sectie
veanricht. Daarbij is van misdrijf
niets gebleken.

maandag (ANP)
Studenten van de Maastrichtse toneelacademie, verenigd in het Galerie-theater in Maastricht, gaan vier
eenakters spelen onder de verzamelnaam „Over mijn lijk". Het zijn: De
geneesheer, van Otto van Dijk (regie
Eddy Brugman), „Moordvent", van
Jos Boesten (regie Jef van Dalsen),
„De vlieger gaat niet op", van Djune
Teenstra (regie Peter van den Hurk)
en „Streek", van Léon Gordeau (regie Raoul de Vree).
De eerste voorstelling wordt gegeven op lo december. Deze produktie
van het Galerie-theater is tot stand
gekomen in samenwerking met het
schrijvers-theater van het Groot
Limburgs Toneel.
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AMSTERDAM, maandag (ANP)
Het
behoud
de zelfstandige gymnasia" gaat morgen bij de vaste onderwijscommissie
van de Tweede Kamer zijn bezorgdheid uiten over de toekomst van dit
schooltype.
Het comité vreest de opheffing in
één klap van alle veertig gymnasia in
Nederland als het getalscriterium
van 360 leerlingen per school onverhoopt ook op bestaande scholen zal
worden toegepast. Dit minimum

SMM

Hij was met een groep jongelui
naar de koffiebar van de Pinkstergemeente in de Nieuwe Kruisstraat getrokken om daar een oude ruzie uit
te praten. De jongelui bonsden op
deuren en ramen van de Pinkstergemeente en van het aangrenzen buis
van de familie Van V.
De 77-jarige E.L. van V. en zijn
zoon de 41-janilge automonteur H.W.
van V. kwamen in de deuropening
ötaan. Er ontstond een sdhe-dpartiij.
De jongelui en vooral Bogaarit daagden de aMtamonteu-- uit Idlie volgens
getuigen e*_ imss in zijn hand had.
Toen Van V. de straat opging
vluühittan de meeste jongens weg.
Bogaart bleef echter staan. Volgens
een getu'gie stak Van V. de loswemkman in de hartstreek. __gaar,t maakte nog een paar passen en zakte toen
op straat in elkaar. Hij werd door
een lid van de Pinkstergemeente per
auto naair het ziekenhuis gebracht.
Bij aankomst bl.aek hij te zijn overleden. Van V. is door de politie aangehouden. Hij zegrt in paniek gehandeld
te hebben en zjah van de fatale messtoken niets te kunnen heninneren.
Hot mes _s nog niet gevonden.
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Ook vindt het comité de beperking
„In de
werd ons keuvan het eindexamen tot zeven vak° zevrijheidmammoetwet
aldus de
ken een „ernstige verarming". Het ouders, „in voorgespiegeld",
plaats daarvan wordt ons
gymnasiasten
noemt het voor
discrinu keuzebeperking opgelegd. Begaafminerend, dat daarbij drie verplichte de
kinderen kunnen niet meer het
examenvakken (voor alfa- en bètaonderwijs krijgen dat hun ouders wél
leerlingen samen) zijn, tegenover hebben genoten. Zij
zijn beroofd van
voor atheneumleerlingen twee. Want hun recht op een veelzijdige opleinu blijven voor de gymnasiasten ding".

zelfstandige (dus niet

_

die hun collega's begin vorige maand
hebben opgeroepen een protest tegen
de richtlijnen inzake abortus provocatus van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der
Geneeskunst heeft haar standpunten
neergelegd in een memorandum, dat
volgende week wordt toegestuurd
aan regering en parlement.
Het memorandum is zaterdag op
een vergadering van de stuurgroep
met het voltallige bestuur van de
KNMG voorgelezen door de Amsterdamse gynaecoloog dr T. K. A. B. Eskes. In het memorandum wordt gesteld, dat binnen het medisch handelen geen plaats is voor actieve beëindiging van menselijk loven en dat het
sociale vraagstuk van de ongewenste
zwangerschap met maatschappelijke
middelen en maatregelen tegemoet
moet worden getreden.
De stuurgroep heeft er bij het
maaitschappijbestuur op aangedrongen de regering in deze zin te adviseren en zün richtlijnen zo te wijzigen,
dat daarin de absolute eerbied voor
het menselijk leven als norm voor
het medisch handelen wordt opgenomen.

I. Nu

’

De bedrijfsleider was met twee
de opbrengst van de
bioscoopvoorstellingen van zondag
op weg van het theater naar de bank
toen twee mannen, met nylonkousen
over het hoofd, hem aanvielen. Er
ontstond een gevecht, waarbij de heer
Michielsen tegen de grondwerd gewerkt.
geldcassettes

—

De overvallers wisten één cassette
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te bemachtigen en gingen er daarna
van door. Zij waren vanochtend nog
spoorloos.

óók in Amsterdam-Noord:

GOEDE AtfKOIvVWIODATIE
OTIC e

—

HEERLEN, maandag (ANP)
Omstreeks elf uur gisteravond is de
59-jarige bedrijfsleider H. Michielsen
van het Hollandiatheater in Heerlen
door twee mannen overvallen en van
een cassette met ruim 3600 beroofd.

CADVERTENTIE)

UTRECHT, maandag (ANP).
De
stuurgroep van 12 van de 200 artsen,

*-— vrl. krearitig
~_—

"

de uitzending werd ik

Artsen wijzen
abortus af

<=> Zwak

—

Tijdens

kwaad en wilde ik het geheel la-

ten stoppen. Achteraf vond ik,
en met mij een aantal mensen,
dat je deze opname niet kon uitzonden. We zouden er tijdens
een voorvertoning jl. zaterdag
met de NOS-mensen over praten, maar deze bijeenkomst
werd door de NOS afgezegd omdat er geen ruimte beschikbaar
was."
De eindredacteur van Kort
Geding, Simon Jelsma, die volledig op de hoogte was van de
plannen van regisseur Vincent
Monnikendam, zei vanochtend
dat alle betrokkenen een overzicht hadden gekregen van de
gang van zaken bij dit programma en dat niemand zich hiertegen had verzet „Er moet iets
verkeerd zijn overgekomen," zei
hij, „en dat betreur ik zeer."

Ouders vrezen voor toekomst zelfstandige gymnasia
maar
keuzevakken
— nu voor van een
„oudercomité voor
van
na

O

9.3

„Na de eerste getuige zou dat
afgelopen zijn en konden we
doorgaan met de uitzending," zo
zei Peter Lohr. „Wij warea ontsteld over wat daarna volgde.

—

—MAASTRICHT,

MM>AANBUONMMN

windstil
windstil
windstil
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w
motregen windstil
3
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De heer Lohr en zijn getuigen,
de producers van het programma
(o.a. Hedda van Gennep, Mies
Bouhuys, dr Willem Langevcid)
en presentator mr P. H. Bakker
Schut zeggen van tevoren niet geweten te hebben hoe de aard van
het programma precies zou zijn.
Wel was bekend, zo zeggen ztf, dat
naast de serieuze opzet rond
de stelling „Sinterklaas is schadelijk voor de volksezondheid" een
„grappig Incident met Sinterklazen" zou plaatsvinden.

(Van onze correspondent)
ZaterHAARLEM, maandag.
dagavond is de 19-jarige loswerkman J. J. Bogaart bij een vechtpartij in de Haarlemse binnenstad
met een mes doodgestoken.

Nederlandse stukken

„

mist
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HILVERSUM, maandag.
Een aantal medewerkers aan
„Klaas in 't Geding" van gisteravond (een aflevering van Kort
Geding van de NOS-tv) is zeer boos. Drs Peter Lohr en Mies
Bouhuys, medewerkers aan deze uitzending, hebben een protesttelegram gestuurd aan de NOS waarin z_ protesteren tegen
de uitzending zoals die gisteravond is vertoond.
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Toneelstudenten in

HET WEER IN EUROPA

Adam
De Bilt
Deelen
Eelde
Eindhoven
Den Helder
Luchth. R'd
Twente

„Het Is misschien wel een verlies voor Amsterdam, deze winkel. Maar er blijven in deze stad
echt nog wel mogelijkheden oneen modieus exclusief kostuum te

(Van onze KIJK-redactie)

**> een onzer verslaggevers)

zaterdag
.Am&KDAM
'Jiisatie lent ernational, de orga--

gen."

kopen."

gekomen.
Het staffeilijk overschot van d'_ Ame-

Ook in Rotterdam probleem
verkoop grond of erfpacht

(Van

had ik
een zwaar hoofd in de commerciële ontwikkeling van de Leidsestraat. Door het auto-vrij worden van deze weg is er buiten
Amsterdam een ander „Leidsestraat-image"
Meer
ontstaan.
dan vijftig procent van onze
clientèle komt van buiten de
stad. En het is niet het soort
mensen dat een bus of een taxi
neemt om te gaan winkelen."
„Ik heb zelfs tot diep ln het
buitenland geprobeerd mensen
uit de eigen branche te interesseren. Maar tenslotte hielden ze
de boot alt_d af. De luchtvaartmaatschappijen stonden te drin-

DE
HEER
SPEYER
van
DIK,
Leidse-

een onzer verslaggevers)
AMSTERDAM, maandag.
Uit het
water van het Damrak en het Singel in Amsterdam zijn dit weekeinde de lijken opgehaald van een
Amerikaanse student en een Amsterdamse .mballeur, die bedden
door verdrinking om het leven zijn

bruid

modieuze snit is

duidelijk afgenomen.
In de derde plaats

(Van

een gouden ketting laten maken, bestaande
uit
schakels,
waarin de namen van hun
kinderen staan
gegraveerd.

"

van degelijke

grachten

werlijksfeest
gestuurd.
den
Toon Hermans
heeft voor zijn

wüeivTw'

gekeerd. De veranderingen zijn
snel en wisselvallig en een zaak
als deze is daar niet op berekend.
De belangstelling voor kleren

RUZIE OM 'KLAAS
Amsterdams IN HET GEDING'

HER-

MANS en zijn
vrouw Rietje bewonderen een
van
de vele

-0 zei

heb ik geen opvolger. Mijn enige
zoon studeert economie in het
buitenland en hij wil voor geen
prijs in de kleinhandel.
In de tweede plaats is de laatste jaren het mode-getij sterk

-

—

fstc meident
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EXCLUSIEVE 'DIK'IS NIET MEER

maandag (ANP)
Een met een meer dan
/*» meter lange wortel en een aantal boterletters gevulde reuzenoen van twee meter lengte, bestemd voor de tot drie maanden
jfruwersluis veroordeelde VVDM-redacteuren Hans Schul en Wim
is vrijdagmiddag
door een militair busje kapotgereden en
jaigens
door een twaalfjarig jongetje in brand gestoken.
*P°
1
e kazernepoort dienstdoende officier zou het jongetje
w
en aangespoord en hem de lucifers hebben gegeven. De
<toz 11 0V,
was bedoeld als symbolisch sinterklaas-geschenk ter
?
ifiersteuiung
van het moreel van Hans Schul en Wim Dona.

vveede-Kamerlid voor de
Sri
A
ï*! .*" Wieldraaijer, zei zaterin het VARA-radioBpniadag
Pgramma

maandag 6 december 1971

voor

Busje rijdt
cadeau van
VVDM stuk
fWEUWERSLUIS,

-

Het grote succes van de
specialiteitenrestaurants van het
Dirk van den Broek-concern

dirckdirckz
AMSTERDAM-WEST

Bilderd ijkstraat 102-106

Tel. 020-183176

HET HOGE DUIN
WIJK AAN ZEE

Rijkert Aertszweg 50
Tel. 02517- 322 of 341

HET RECHTHUIS
un-H OORN A/D AMSTEL

sC hans 32-Te1.02975-1380

en nieuw!...

DIRCKDIRCKZ

AMSTERDAM-NOORD
in het grote winkelcentrum
Buikslotermeerplein 164
naast C&A
Tel. 020-277591

_M_MM_!ii_ll_M_Mll-l-M-Ml^---r
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HET PAROOL

- maandag 6 december 1971

Zuiveringen
in China gemeld

FELLE UITVAL
VAN PRAWDA

van Rhodesië'

—

dat", aldus de organisatoren „de Engelse regering

het volk van Rhodesië
verkocht heeft aan lan Smith".
Om 19 uur vertrekt de stoet van
.hot Beursplein en zal via Damrak,
Rakin, Spui naar het Britse consulaat
aan de Keizersgracht trekken en dan
via ihet Weteringcircuit en Fred e
p__in naar het Jonas Daniël Meyer-

Hertelling stemmen
in Uruguay
MONTEVIDEO, maandag
De srte___en die verleden week
zondag z_j.n uitgebracht voor de pa_lemenits- en presidentsverkiezingen
in Uruguay zullen opnieuw worden
geteld omdat het verschil in het aantal
stemmen van de CoLorados en de
Blancos minder dan 10.000 is. Hierdoor zal de of-iciële uitslag niet voor
het einde van januari volgend jaar
bekend zijn.
Volgens de laatste officiële opgave
heeft de regerende CoLorado-partij
tot nu toe 595.570 stemimen gekregen,
de Blanco-ipaii-tij 585.974 en de linke
Frente Amplio (Breed Front) 276.636.
In de uitslag 'moeten nog 80.000 stemmen van Urugiuezen, die in het buitenland verbltjven. worden verwerkt.
(Reuter)

Het lange commentaar van de
Prawda volgt op een serie aanvallen
op China als reactie op de Chinese uitlatingen in de Verenigde Staten. De
Prawda beschuldigde het bewind in
Peking van „een serie zuiveringen in
de .legerleiding". „Door de persoonsverheerlijking in China is het leger
een gevaarlijke voedingsbodem geworden voor anti-maoïsme waardoor
de ene zuivering na de andere moet
worden doorgevoerd om de antimaoi-tiische beweging onschadelijk te
maken," aldus de Prawda. „Maar het
maoïsme lijdt de ene nederlaag na de
ander en zijn ineenstorting is uiteindelijk historisch onvermijdelijk."
In Moskou is het begin aangekondigd van een omvangrijk programma
voor "wetenschappelijk onderzoek van
alle aspecten van het politieke, economische en sociale leven in China.
Dit is in de Russische hoofdstad medegedeeld na een bijeenkomst van
geleerden die zich voornamelijk met
China bezighouden.

Op sommige vergaderingen zou
zijn gezegd dat Lm drie keer een
aanslag op Mao heeft gepleegd
een

—

keer door een-toom in Mao's vliegtuig
te pilaatsen, een keer door een toom in
zijn slaapkamer te lieggen en de derde ikeer door te trachten de lucht in
Mao's treincoupé te vergiftigen. De
Chinezen zou ook zijn verteld dat
Lm door zijn dochter werd verraden.

PHNOM PENH, maandag (AP,
Cambodjaanse ■troeReuter, UPI)
pen hebben gisteren de provinciale
'hoofdstad Kompong Thom ontruimd,
waardoor het offensief tegen de
Noordvietnamjese en Cambodjaanse
guerrillastrijders, dat drieëneenhalive
maand geleden in Kompong Thom
was begonnen, is mi-hikt. Bij gevechten langs de belangrijke route 6,
waaraan Kompong Thom ligt, zij;n
honde-d Cambodjaanse iregeringismllitaken gesneuveld. De Oambodjanen
staan ook op 'het punt de strategi'soh
belangrijke _tad Taing Kaoek, 70 kilometer ten noordoosten van Plbmom
Penih, te ontruimen. Na een driedaags
offensief hebben Noordwietnamese
eenheden de stad Bat Dong, 25 kilometer van Phnom Penlh, veroverd.

Lm Piao

mee te delen.

-

Met grote blijdschap geven wU
kennis van de geboorte van
onze dochter en zusje
MIREL LA
J. H. Wesseling
J. M. Wesseling-Modder

Linda
René
Brederodestraat 93 I.
Amsterdam, 5 dcc. 1971.

Heden overleed onze lieve, zorgzame Vader en
Grootvader

-

Gerrit Adriaans

weduwnaar van Johanna den Hertogh
op de leeftijd van 73 jaar.
Gorinchem: C. de Vries-Adriaans
J. L. de Vries
Peter
Annette
Rudolf
Amersfoort: M. Kortmulder-Adriaans
R. A. Kortmulder
Kees
Otto
Amersfoort. 3 december 1971
Thorbeckeplein 18.
Liever geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaatshebben op woens-dag 8 december om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats „Rusthof" aan de Dodeweg te
Amersfoort.

Anna C. van Nus. e.v. H. van hannes J. Koper ra 76 j; ChrisSchie, v. 66 jr; Wilhelmus Aal, tiaan F. Bartelsman m 9i j;
m. 73 jr: Femia E. Luiken, v. Arme Koster m 85 j; Christiaan
79 jr; Frederika D. Krom. v. 55 F. Jaakke m 83 j; Leonardus
jr: Astrid J. M. Eichhorn. v. 10 Hendriks m 82 j; Anna M.
jr: Joseph Morlang. m. 68 jr; Barmentloo cv G. J. van ZulJoha:nnes M. Groenestein, m. len v 71 j: Catharina M. E.
52 jr; Jan D. Noordermeer. m. Staal wv D. P. Zwart v 83 j;
T 2jr; Anna S. Schaap, e.v. J. Theodorus Jongkind m 67 j;
H. Sohaasberg. v. 57 jr; Fran- Herman J. K. Marsman m 47 j:
ciseus D. Bmgg-man, m. 77 jr; Maria A. Schiltmeijer wv G. H.
Louisa C. Scheen, w.v. A. de v.d. Vegt v 74 j: Gerardus H.
Kam, v. 74 jr; Anna W. Muller. L. van Hees m 61 j; Jacoba W
e v. G. C. Bührman. v. 34 jr; Roskam wv H. J. Stenneke v
Martha Barkowsky. v. 81 jr; 86 j; Maarten v.d. Waaij m 90
Johannes C. Hesse'.s. m. 63 jr; j: Jan A. Burger m 66 j: PauJeannetite A. H. van Roemburg. lus Cornelissen m 74 j; Hillee.v. G.J. Peijters, v. 39 jr; gond j;de Ruijter wv W. Nauta
Jacob de Ronrie m 74 j;
Cornelis W. Pieterse. m. 91 jr; v 81
Wilhelmina Warsen. w.v. M. J. Johan Sonneveldt m 75 j: HerLochtenberg. v. 69 jr: Gerardus mina C. Hempel \w J. W. F.
P. Veerlvu;s. m. 55 jr; Jetze Borgstede v 87 j; Arie van GaH. LeePost. m. 74 jr; Caro'.ina H. VV. len m 65 j; Cornelis
Hitzemana. e.v. J. Traas. v. 74 naarts m 74 j: Antonius E.
Teering
m
78
Catharina
j;
jr; Maria C. Schröder w.v. t'
A. Grijpink, v. 77 jr; Francis- Muller cv J. J. Roggeveen v 68
ous Bruggink. m. 76 jr; Wi'.le- j: Wilhelm G. van Maaren m
mina H. Vredenberg. v. 92 jr; 7« j; Mlchlel Stad ni 7ü j: GeJohannes M. Ploeg. m. 78 jr; rardus N. Matthesius m 67 j:
Tneodora van Driest, w.v. J. C. Leo J. W. M. Oostdam m 62 j;
Hartman, v. 70 jr: Frederik C. Johannes F. de Nljs m 74 j;
Kruk m 71 j; Willem
P. Kools. m 56 jr: Jan Koters, Gerrit
m. 66 jr; Maria Hailsema. w.v Schoneveld in 25 j: Jansje Boswv Cornelis P. Brugman
B. E. E. Kuihlemeier. v. 79 jr; man
Gerrit J. Mol, m. 77 jr: Johan- v 78 j; Jacob Zijp m 53 j.
nes Jaarsveld, m. Tl jr; Johanna E. Kroes, w.v. C. H. Meijer,
v. 88 jr; Petrus de Rooij. m. B 9
jr; Aagje Karemaker, w.v. G
Kramer, w.v. G. Kramer, v. 72
jr; Willem V. v. Ormondt. m
10 jr.
Gevestigd per 1 december

Advertenties

Geboren:
Mirjam T.
N. Beijnes
d; Martijn

Jörgen M.
Egging d;
z; Danielle
Zieltjens z;

Ruhl z;
Eduard
Volkers
Simone

M. W. Wessel

welke zal worden gehouden op
dinsdag. 7 december 1971 te 11
uur, ten laste van D. Hopman
te
Amsterdam. Krayenholïstraat 32 van enige ROERENDE GOEDEREN, bestaande uit:

Cynthia M. Aldenhoff d; Menvan Laer z; Jochewed B
Spiero d; Marcel J. J. van
Tee££elen z; Johannes M. Sijmons z; Terence Fechter z;
Catharina M. Bon d; Remko bewerking-MACHINES
voor
Verhoeve z; Jennifer Wongautomobiel geSwie San d; Melanie S. Alde- textiel en een
caravan,
kenteken
wereld d; Nora Zoons d: Mi- merkt Gpel
chael Niemans z; Elian N. AJ 18-20 en wat verder te koop
aangeboden.
Swaab z; Sue-Yen C. Braumul- zal worden
De verkoop geschiedt a conler d; Ronald Tuininga z; Mariëtte L. Roesink d; René A. tant zonder opgeld. De goederen zijn een uur vóór de verOosterloo. z.

no P.

weduwe van F. B. Batten
Oud-resident van Madoera
Mede namens de verdere familie:
Amsterdam: F. E. A. Batten
A. Batten-Hendriks
Eddy Batten
Dicky Batten
's-Gravenhage, 4 december 1971
Werkhovenstraat 34.
De begrafenis zal plaatshebben op woensdag
8 december 1971 om 11.15 uur op de begraafplaats Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage.
Vertrek van het woonhuis om 11.00 uur.

koop voor een ieder te bezich-

Overleden: Wilhelmus H. v.d.
Geer m 80 j; Bertha Knuivers
wv: P. Timmerman y 76 j; Johan D. v.d. Knaap m 67 j: Jo-

tigen.

De deurwaarder belast met
de executie:
J. J. Kaarsemaker.

Heden overleed tot onze diepe droefheid onze
Neef en Medewerker

J

Jacobus Riebel
Electro-Galvanische fabriek
Palmstraat 13 49
De crematie zal plaatshebben op woensdag 8 december om 12.30 uur in het crematorium ..Westgaarde", hoek Ookmeerweg, Amsterdam-Osdorp.
a^^^lmm mm^mmmm mmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmam,
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H«e Boeman. E!: _b_th
d: Patrlck

van N'mu-egen

!dgar f-Wen z: NT_ncv
Teek d: Eduarri R. G de
z;
Jong
Marianne Hogenkamn
d; -Ta_rice L n

(Van

r

een

onizer verslaiggetvers)

ARNHEM, maandag

—

De 22j-j__ri-

dienstplichtig militair Robert van

wegens doodslag oip rtwee Belgische politiemannen door de krijgsraad m Arnttiem veroordeeld «tot 12
jaar gevangenisstraf en voorwaardelijke terbeschikkingstelling van de

A.W. MASTENBROEK

\/F|! T

VEIL I

regering, heeft tegen dct vom_i_s hoger beroep aangetekend 'hij het Hoog
Militair Gereohtóhof in Den 'Haag.

De audi-cur-imiilitair bij de Arnhemse Krijgsraad die acht jaar en

onvoorwaardelijke

Overleden:
Margareth;
Droge. e.v. A. G. van Eekeres
v. 68 jr; Cornelis Treurniet, m
80 jr: Gabriël F. Bonnet, m 7(
jr: Jacob Hansen. m. 69 jr; Johanna H. C. van Dijk. w.v. G
T. J. Roozeboom, v. 91 jr: Ge

_|

A. Beker

v. 44 jr; Jan H. Exai]to. m
jr; Egbert van Beek. m. 75 jr
Sietze Eisma. ra. 90 jr; Anna EE
M. Groenendaal, w.v. S. Plooyer. v. 91 jr; Nicola T. Jansen*■
n.
w.v. P. ten Napel. v. 80 jr; Ah- 1da J. van den Afcker. e.v. C. B
de Kater. v. 88 jr; Antonia F
Buis. w.v. Axie W. Beijen. v. 7:73
jr; Adrianus dTJaen, m. Tl jrr;
Theresia Levij. wv. C Kolk, vv
90 jr: Johannes Kaal. m. 2 jr
Hendrik Meijer, m. 85 jr; Jarm
m. 76 jr; Laura EE
Hoüeman.
Poelman, w.v. H. Siuijter, v. 9:92
Jr. Crrristina Smaling. e.v. TT.
Jurnaans. v. 84 jr: Dirk Veld
huis. m. 39 jr; Simon J. Voortman, m. 24 jr: Marretje W
Dijkman, v. 82 jr;
Jacobus Ll
Hoogeveen. m. 69 ir; Johan F
Kruger, m. 93 jr; Johannes W
Buter, m. 79 jr; Lamberiu:
Hol'.emans. m. 66 jr; Reijdin;
Bouwens. e.v. L. H. van Bae
kei. v. 74 jr; Gerrit H. Haze- cwinkel,
m. 79 jr: Andrie:es
Stolp. m. 79 jr: Sietske Smitit.
wv. P H. F. Visser, v. 90 jrr:

p

r.

BESTELBON
aan Perscombinatie-Boekenbedrijf
Antwoordnummer24o3 Amsterdam

....ex-

AppieHappie

drie stripverhalen in één
boek
doorDik Bruynesteyn
& 4,90 (plus verzendkos-

’

ten)
Naam:
Adres:

Woonplaats:

Ook telefonisch te bestellen onder
nummer 020-914400-toestel 265.
_________■___■__■________■

Het
ATHENE, maandag (AFP)
Griekse dagblad „Nea Politika", dat
door velen als de spreekbuis van het
Griekse kolonelsbewind wordt beschouwd, heeft zaterdag de Nederlandse regering gewaarschuwd voor
de mogelijke gevolgen van iedere poging om de Griekse binnenlandse politiek om te buigen in de richting van
een „zogenaamde terugkeer naar de
democratie".
„Nea Politika", dat na de militaire staatsgreep van 1967 wend opgericht meent dat deze pogingen tot

mislukking zijn gedoemd. „Griekenland wö:gert terug te keren naar de

oude democratie. De democratie die
wij zullen opbouwen zal niets gemeen hebben met die van het verleden," aldus „Nea Politika".

STEMMENTAL VAN
GAULLISTEN
LOOPT TERUG
(Van

Leden Spaanse

parlement uite
protest tegen

regering
van
—

FOTO- EN FILMKAMERAS (CANON. YASHICA, ZEISS
IKON. OLYMPUS PEN enz). STEREO RECORDER
(AKAI), BANDRECORDERS, TRANSISTOR RADIO'S
enz. Kristallen kronen, kandelaars, BOUDOIR, speeltafels. ZILVEREN VOORWERPEN, horloges, WASAUTOMATEN. VAATWASMACHINES. KOELKASTEN, bu-

J

onze correspondent)

—

PARIJS, maandag.
Vier tussentijdse verkiezingen in Frankrijk hebben duidelijk aangetoond dat de
gaullisten bij de eerstvolgende algemene verkiezingen een geduchte klap

kunnen verwachten.
In drie departementen moesten
nieuwe afgevaardigden voor de Nationale Vergadering worden gekozen
en in Versailles vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats. De gaullistische regeringsmeerderheid verloor
een zetel in Rodez, maar won er een
in Gap. Montelimar bleef in handen
van de socialisten. In Rodez werkte
voor liet eerst Ihet centrumakkoord
Jacques
Jean
Servan-Schreiber—■
Jean Lecannet. Deze nederlaag van
de gaullisten was een grote verrassing. In Versailles won' wat men hier
het „oppositionele centrum" noemt.
Hoewel de gaullisten dus uiteindelijk geen zetels verloren, zijn toch
hun stemmenpercentages ten opzichte van 1968 duidelijk teruggelopen.
Vooral het gematigde centrum heeft
van deze ontwikkeling geprofiteerd.

er zich onregelmatigheden
hebben voorgedaan bij het ».
maken van de eigenaars van &
delen. Algemeen wordt echter
nomen dat het blad is verbod?
dat het teveel kritiek uitte opj
gime van Franco. Het was he»
beboete blad in Spanje.
De dertien parlementsledenj
in een formele verklaring —.'
ste tegen de gerichte verklart
parlementsleden in 35 jaar —j
verbieden van „Madrid" in m
met de grondwet.
In de verklaring wordt gezjj
de pers moet worden toegesfl
regering openlijk en zondey
voor maatregelen te bekfl*
„Wij kunnen niet begrijpen |j
regering een actie kan ondejï
tegen kranten die op enigerlei
kritiek op haar politiek \
geuit", aldus de dertien pan*
leden.
Het Vaticaan heeft de benj
bekendgemaakt van de progr
aartsbisschop van Toledo, k*
Enrique Tarancon, tot aartsß
van Madrid, de belangrijks*
van het Spaanse episcopaat.
naai Tarancon staat bekend
van
staatsbefl
tegenstander
met de Kerk. Met de
traditionele lijn van opvolgü*
broken.

zelfstandige

reau'senz.

boekhoudkundige
medewerker s(sters)

GEVONDEN RIJWIELEN EN BROMFIETSEN VAN DE
POLITIE
KIJKDAG dinsdag 7 december van 10.00 tot 15.00 uur
INBRENGEN EN AFHALEN VAN GOEDEREN DAGELIJKS VAN 8.30 TOT 17.00 UUR.
LEIDSEGRACHT 76
TELEFOON 232312

Nederlandsche

—

Het bezit van het Praktijkdiploma Boekhouden is een
regelrecht plus, maar hiervoor studerenden kunnen

zullen krijgen.

Wij hebben enige vacatures
op de Centrale Administratie
te Amsterdam. Wij zoeken
zelfstandige medewerkers,
daar zij de verantwoordelijkheid voor belangrijke
deeltaken van deze afdeling

grootboekadministratie.

ook solliciteren.

van onze reiskosten- en
studiekostenregeling.
Bel voor een afspraak

Enige ervaring is daarom
vereist, en wel op het gebied
der gemechaniseerde
administratie en de

(020)-64544, afdeling
Personeelszaken. Of schrijf
aan B+S, Postbus 1463,

Amsterdam.

Natuurlijk profiteert u ook

~_w--m

t-l i
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T» _"_"__»-Il C
UXlJC_.XllCtll-4-C.Q
! OdJL LUX _LL_ö
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t

VOOTRantOOrCJJICICnCy postbus

VESTIGINGEN TE AMSTERDAM.ROTTERDAM.ARNHEM. EINDHOVEN. GOES, GRONINGEN, DEN HAAG.

U63. Amsterdam, tel.<o2o, 64.44.

HENGELQ.LEEUWARDCN.MAASTRICHT.UIJ

(moderne talen)
Haar werkzaamheden zullen bestaan uit de verzorging
van het typewerk voor een drietal correspondenten.
Leeftijd omstreeks 20 jaar; liefst Mulo- of Mavo-opleiding.

Wij bieden voor deze functie een goed salaris, een 13e
maand en een gunstige gratificatieregeling.

AGA Nederland N.V.
zoekt voor haar Hoofdkantoor in

Amsterdam-N.

'eb

c. een administratieve

a. een S.P.D.-er

tenminste in bezit van spd-1 en studerend voor spd-2, die rechtstreeks ter
assistentie van het hoofd boekhouding
als versterking in de boekhoudkundige
sector wordt aangetrokken. Zijn taak zal
o.a. bestaan uit de controle van bescheidenen het medebeoordelenvan gegevens ten behoeve van de rapportage
aan het Hoofdkantoor in Zweden. Redelijke kennis van de Engelse taal is een
vereiste

-

Modelslagerij.

die opgeleid willen worden voor verschillende funkties in de afdeling
vleesbewerking of de inpakafdeling.

goede beloning,
prettige werksfeer en sociale zekerheid.
wordt:

.

-

_""

of studerend voor mba, doch dan in het
bezit van praktijkdiploma boekhouding
en ervaring hebbend in een boekhoudkundige functie bestemd voor plaatsing
,-- -„,<---~;-„ boekhouding.
op
onze afd. financiële
Bij voorkeur redelijke

Engelse taal

kennis

_£T__-lt
111
IVl
**»-

bij voorkeur met enige kennis van boekhoudkundig werk of studerend voor

praktijkdiploma, die zal worden geop onze bedrijfsboekhouding.

plaatst

Belangstellenden wordt verzocht - bij
voorkeur schriftelijk
contact op te
nemen met ons hoofd Personeelszaken
(lel. 020-6 04 05 toestel 247).

-

A<^A Nederland N.V.
Distelweg 90-Amsterdam-N.

K A
b__een r_/I
1V1.1J.A.-er

van

de

Telefoon 6 04 05.

_

AGA Nederland N.V. is een van de belangrijkste
dochterondernemingen van het Zweedse AGAconcern. Gespecialiseerd in industriële gassen
assystem ni centra e verwarming, precisieinstrumenten en electronische apparatuur op
medisch en industrieel gebied.

|

£

|

AGA

Alle gewenste inlichtingen kunnen

vrijblijvend worden verkregen in genoemde slagerij, dagelijks van 9.00 tot
16.00 uur.
Vragen naar de heer J. Uytenwaal (tel.
020—157811).

albert heijn

_

MADRID, maandag (UPI,
het S
Dertien leden
parlement hebben kritiek geoj
regering wegens de maatreg«s
zijn genomen tegen het *1
avondblad „Madrid".
De krant werd vorige maa«
de regering verboden, officie»!

vraagt

IN OPDRACHT
INSPECTIE DOMEINEN:

Geboden

Zend mij

Grieks blad wijst
terecht
Nederland
—

bukman
sarforius

t.o.v. Deurw. G. van Leuven op dinsdag 7
en woensdag 8 december te 19.00 uur n.m.

—
typiste

terbeschikking-

stelling had geëist was al eerder tegen de beslissing van de Krijgsraad
in appèl gegaan.

Erkend Veilinghouder

produktiemedewerkers

d:
Barbara
S
d: Dinesh
A
Mungra z; Kenton J. L. Du!
tuig z: Angelique Boomgaart
d: Jolanda A. Dutoois d: Ro
natd H. van Vliet

sina Bakker, e.v. D.

Ook Robert van S. in hoger beroep

Voor onze Centrale
Ariane Nozemanstraat 8 te Amsterdam, vragen wij enkele

: Zweerman
Stroosnijder

■

De twee .mannen was eerder deze
week de toegang geweigerd tot het
vliegveld van Kopenhagen. Daar wa-

Voor meer informatie of om direct een afspraak te
kunnen maken kunt u bellen (020) 64991 en vragen
naar de heer Van Dalfsen.

(iu-a<'£ëA/ Boette-ft...'

'

geweest.

internist
Credietverzekering
B. M. Herremans d; Sylvana Ziekenhuis Amsterdam-N.
Monique
N.
van
d;
Blom
Distelkade 21, Amsterdam, Maatschappij
Maare d; Sander Rave z; Setel. 68922.
bastian P. F. Walgraeve z: SilKeizersgracht 271—277, Amsterdam.
vie Spreeuwenberg d; Astrid I. Consult volgens telefoniNietfeld, d; Hillebrand C. Geerls
z; Ronald C. S. van Rooijen z; sche afspraak: tel. 263749. Op ons moderne kantoor in het centrum van AmsterDanielle H. J. M. van As d:
dam
ca 5 minuten van de Kalverstraat en Dam
r. Remco P. van der Brugge z;J.
Nathalie Vooren d; Paulus
VERKOOP BIJ EXECUTIE
wij
op korte termijn plaatsen een
kunnen
Koppen z; Ryan R. Warnaar z;

geb. Beynon

Geboren: Erik S. S Beij er z
Camiel Ekelmans z: Anouck A
W. ten Cate d: Hylkje de
d: Nynifce de Jon.? d: Pr, Jon?
van Thijn z: Myrtho
Moens flKatja Lange d; Maikin E T
Wels z: Mar-iin We>-o-bere z:
Jacqueline Tamminga d; \
van het NedeZ M ]am d Boer d: Ro
_"
z;
H. Pool
Demmv X
z. Marie C. Vannaelen
;<
d: Wouter J van Dijk z: Jo'hannes Oostindie z: Had
Teeken d: Koen j Begout
="rancina W. Lemson d. Barbara Chunderbal-Sing d. Saskia
Oosterw-ud d: Micruel Petterson z; Badradi- ATlal z: Eelco
LemK z: Irma Vonk d: Sandra
Vonk d: Sebastiaan van Wllk
z: Danielle C. Kok d: Maaike
J Aders d; Jeroen Lotz- zMicheil van Cruiisen z: Naitascha M Büva nk d: Norbe
W. Pel z: Saskia Roziin d:
«ma z: Debby van
d: Renate P J. van
-ie Egber's d: Gonnv
Rosifn D. de
d: Irene Peke'b-i.
Bonman rt: P°ts d: Char'o"? L
Bril-.ell '1: Dfnnis de V-:es z:
S"bine te- L'»vlen d:
Vf van der Kevie d: Menno

—

nèn toen strenge veiligheidsmaatregelen van kracht in verband met het
bozoek van de Russische premier Kosygin.
Het tweetal was vrijdag uit Kopenhagen naar Nederland gekomen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van justitie waren de mannen „volkomen ten onrechte" op
Schiphol toegelaten. Hoe en waarom
de imarunen zijn aangehouden, is niet
bekend gemaakt. Zij zouden volgens
de politie „internationaal als saboteurs gesignaleerd" zijjn.

1971

-

Van ons is heengegaan, op de leeftijd van 84 jaar,
onze lieve Moeder, Benuwdmoeder, Grootmoeder
en Overgrootmoeder
(Ihristine Elisabeth Lucretia Batten

SCHIPHOL, maandag (ANP. ReuTwee van saibotage-activiteiten verdachte mannen zijn giste, middag op Schiphol het land uitgezet. De
26-jarige Irakees F. A. R. en de 25-jaritge Jordanlër K. M. A. werden op
het lij.nviiegtuig maar Beiroet gezet
De politie wilde bevestigen noch ontkennen of het tweetal inderdaad ooit
bij rvliegtuigkapingen betrokken is

ontruimen
twee steden

—

'SABOTEURS' HET
LAND UITGEZET
ter).

Cambodjanen

Volgens diplomatieke waarnemers
in Hongkong worden miljoenen Chinezen door de partijleiding op de
hoogte gebracht van het feit dat minister van defensie Lm Piao in september om ihet leven is gekomen bij
een vliegtuigongeluk nadat hij was
betrapt bij een poging de macht te
grijpen. Partijfunctionarissen zouden
speciale bijeenkomsten houden om
het volk de val van Lm Piao, tot september plaatsvervanger van Mao.

Familieberichten

"

De twee mannen die gisteren
op Schiphol op
vliegtuig
het
naar
Beiroet
zijn gezet en
die volgens de
politie „internationaal als saboteurs gesignaleerd" zijn.

actie is.

een onzer verslaggeefsters)
De Anti-Apartheids Beweging Nederland
en het Rhodesië-comité houden dinsdag 7 december een Rhodesië-demonstratie. Deze wordt gehouden „om-

—

onbekend

—

'uitverkoop volk
(Van

waarom

MOSKOU, PEKING (Reuter, AP, NV Times).
Het Russische
partijblad Prawda heeft een felle aanval op China gedaan, waarin
de Chinezen wordt verweten „de belangen van extreem reactionaire
imperialistische machten te dienen" en waarin wordt gezegd dat het
maoïsme „zeker geen revolutionaire maar een reactionaire ideologie"
is die „objectief gezien koren op de molen van imperialisme en re-

Betoging tegen
AMSTERDAM, zaterdag

Hoe en

11»PLAATS EEN KOERIERSTERTELEFDDN3SOÏ9ÏI

HET PAROOL

ECOISIOMIE

- maandag 6 december 1971 - 7

ACTIE VAN FRUITTELERS:

'Rapport

Pessimisme
Wall Street
sloeg om in

over

produktie

optimisme

van appels
is niet

NEW VORK, maandag (N.Y.
Times)
Tot groot genoegen
van de beleggers op Wall Street
is het zeer lage optimisme op de
aandelenmarkt in de afgelopen
week abrupt omgeslagen in een
zeer groot optimisme. Deze ommezwaai heeft maar één oor-

—

juist'

zaak: het grote vertrouwen in
een spoedige oplossing voor de

huidige internationale economische problemen. De belangrijkste
indices op de aandelenmarkt lieten deze week dan ook de grootste stijging in jaren zien.

—

J'

maanda S (ANP)
Het is niet juist de Nederlandse
Dinproduktie
rf
uitsluitend te baseren op de afzet in eigen land en
export die
gelyk is aan de invoer.
de
voorzitter van de Nederlandse Fruittelersorganisatie
)
er L ' J ' Ni Jsten die het °P
P unt niet eens is met het
X-rt n
' marktonderzoekbureau
het
Amerikaanse
Little in op"ht van
minister Lardinois gemaakt heeft.

-

«Th

Laatste deel
oopman gaat

naar

de SHV

< Van onze econ. redactie)

JISTERDAM,

maandag

—

De

Technische HandelKcha„?PU*. Koopman
& Co. praat

■Eit
y\^.Senblik

<

met Geveke (SHV)
voortzetting van

(_e_-_L eventuele
'") K_r OMSChe

handelsactiviteiten
de verkoop van
doore-at
hetgeen
is
jftfnynlgk
betekent
dit dat
'p 1 hoopman niets meer om zal

Sao^SJ?^1-

***—

-

.popman

& Co, onderdeel van de
heeft eind
een ander onderdeel
(de mcC ,e activiteiten) aan
R. S.
LV is
& Zonen verkocht.
& Co. is met algehele
Ticoop van zijn bezigheden be'6n.
omdat het bedrijf jaarlijks
;J-Ke miljoenen
verliest. „Bovenzag de Tlhyssen-Bornamiszageen
P
kans om op
zelfs
wllange termijn het bedrijf weer
abel te maken", aldus directeur
las van Koopman.
oeveel ontslagen er door deze
open zullen vallen,
is op dit
kbkk nog niet duidelijk. „Het
m eUc Seval beperkt zijn"
e
15
de heer Davids.
er een onderdeel van
3 verkooht, werkten er
cv..? V^
200 man. Hiervan heeft
_tl ongeveer 70 overgenomen;
er maximaal 40 nodig
ben Kir°Oi>man
bemiddelt op dit
ibliir
-rre voor een aantal jpensoneelsle-andere bedrijven, zoals de
al t"eisenbank. Deze bank
rjjen/Waalf mensen van Koopman
1611 en wil er nO!S wel twinn
We z*-aar ..We vertrouwen er op
voor een zeer klein aanhiencsen ._een
baan zullen kunnen
aen..
" aldus de heer Davids.
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—

—

_,

-

!

XeK

Kebh?

Pr

oduktie

uwijzer

--

2,8%

van

met

gestegen

maandaS < ANP > ~
*derSt'
eft
de
tien
JtatiH
in

eer-te

n van
3.091.000
ru v -y'zer dit
geproduceerd tefc
3 007 o°o ton in de overflge
Periode vorig jaar.
jet 84norTas de Produktie dus
r teBen ton fWel 2'B P pocent

%

ov^
tkom
ft ia?

°

16 van ruw staal daarP*^
-.^
U «edaa W. In de
L?
0

eerste
s de geproduceerde
"_ nn
4 2o9
000 ton en in de

felheid
m^nklrlj

f_

periode
produc eerde

van het voons land
"Lwataal, dat wil zegJaar 8.000 ton of 0,2 procent

ii7-°oo^ofcl_*t
fcd.r. *££

-. --

Het
Amerikaanse rapport
ziet voor de Franse appelteelt
een belangrijk gunstiger toekomst dan voor de EEG-fruitteelt als geheel en verwacht dat
de Franse appelproduktie tot
1975 nog iets zal toenemen, namelijk tot 1700 miljoen kilo.
(heer Nijsten

daarentegen adht
De
het niet uiitgiesloten dat de appeljprodiuktie, die in Italië al _terk afneemt, ook in Fra_krijk een dalende
.tendens aal bfiijven vertonen. Dat
■_a_. een afnemende druk van die
appelen op de Duitse markt betekenen en mogelijk toenemende exportmogelijkheden voor Nederland. Nu al
exporteert Nederland in bepaalde perioden goudreinetten naar Frankrijk,
en zelfs Golden Delicious, de appel
die door zijn explosieve produktiegroei in Frankrijk de eerste veroorzaker is van de overproduktie in de
EEG.
De heer Nijsten is het wel met het
rapport eens, dat in ons land nog
grote
oppervlakten
verouderde
boomgaarden moeten worden gerooid. Het bureau Little denkt aan
9500 hectare tussen nu en 1975 en
eventueel nog eens 1500 hectare omstreeks 1975. Om dat allemaal gerooid te krijgen zou volgens de heer
Nijsten een rooipremie van
5700
per hectare nodig zijn; voor 10.500
'hectare .dus ongeveer
60 miljoen.
„Dat lijkt een heel bedrag, maar het
zou toch een snelle oplossing betekenen tegen aanzienlijk minder kosten
dan het vele jaren tegen vergoeding
uit de markt nemen".
De heer Nijsten was het eens
e .aanbeveling in het rapport, datmet
de
-Nederlandse regering in de EEG
moet aandringen op een gezamenlijke benadering van het fruitteeltprobleem. „Men moet van de Nederlandse fruittelers niet vragen de helft van
ihoin. oppervlakte te nooden, terwijl er
in andere EEG-landen op dit gebied
niets gebeurt. Wij wensen een gelijke
positie met fruittelers in de andere
EEG-landen", aldus de heer Nijsten.
„Dat wil zeggen dezelfde rentesubsidies en dezelfde regeling voor het tot
stand brengen van nieuwe grote afzetorganisaties."
Van harte ondersteunde de NFOvoorzitter de aanbeveling dat de
overbrugging-financiering,
zolang
aanbodvermindering en vraagvergroting nog geen voor de moderne fruitteler aanvaardbaar prijsniveau hebben gebracht, moet worden gehandhaafd en zelfs uitgebreid.

’
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DEJONG

Twee broers die voornamen hadWeesperzijde 74-78 Amsterdam Verk. tel 351076 Serv. tel: 924060
den die met een C en een A begonBaarsiesweg 281-287Amsterdam Verk tel.; 163560. Serv tel 180791
nen, gebruikten deze letters in zeer
Amsterd weg 507
Amstelveen Verk. tel.: 455984. Serv. tel.: 413759
groot formaat op vuilafvoercontainers die zij verhuurden. Deze containers stonden op verschillende punten
ln een van de grote steden om vuil
en afval te verzamelen
Het confectieconeem C & A had
'hiertegen ernstige bezwaren en begon een proces dat door de grote C &
A werd gewonnen. De rechter vond
dat deze lettercombinatie C en A
schadelijk was voor de textielonderneming en dat het puinafvoerbedrijf
zich schuldig maakte aan „onzorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer".
Deze en andere voorbeelden staan
(Van onze economische redactie)
vermeld in een zeer informatief
boekje (118 pagina's) „PrivaatrechteMAASTRICHT, maandag. Een aantal Limburgse aannemerslijke aspecten van de onderneming"
dat bij Agon Elsevier is uitgegeven en transportbedrijven, die hun brood voornamelijk verdienen in de
en geschreven is door mr. dr. G. van
wegenbouw, heeft de gemeentebesturen in Zuid-Limburg aangeboReenen. De prijs is 13,90.
I>e heer Van Reenen voegt in zijn den het werk aan wegen uit te voeren en pas over twee jaar hierboek een aantal rechtelijke uitspravoor geld te ontvangen.
ken samen in zaken die op een of andere wijze in verband staan met de
(handels)onderneming. Het bevat
Het gaat hier om een coöperavoornamelijk voorbeelden uit de Netie
van kleinere bedrijven, de
(ADVERTENTIE)
derlandse jurisprudentie! overzichteLimij.
waarin
een
honderdtal belijk samengebracht in zes hoofdstukken, zoals de contractsluiting, de ondrijven samenwerken. Zrj hebben
rechtmatige daad, de bankfinanciesamen ongeveer 500 man persoSCHADEVERZEKERINGEN:
ring, het arbeidsrecht en de naamloze
en
neel
over
beschikken
circa 400
vennootschap.
A.M.P. zware vrachtwagens voor vervoer
van zand en grind die voor „zeker
zestig procent" op het ogenblik
a E__SsH!!i_l
stil staan als gevolg van de regeringsmaatregelen om de aanleg
van wegen uit te stellen.

:

LIMBURGSE WEGENBOUWERS:

'Geef ons nu werk
en later pas geld'
—

’

\_yv^U

Onderhandelingen beginnen vandaag

'GESPREK NIEUWE
HAVEN-CAO
ZEER MOEILIJK'

Dit uitstel heeft volgens de Limij
tot gevolg dat de wegen over twee
jaar meer geld gaan kosten, terwijl
nu machines, vrachtauto's, bulldozers
en mensen beschikbaar zijn om het
werk uit te voeren.
Om het aan te nemen werk te financieren (het gaat veelal om kleinere werken, zoals rioleringen bij gemeenten en plaatselijke uitbreidingen) is contact opgenomen met enkele bankiers in Limburg die bereid
zijn de periode van twee jaar te

overbruggen.

Voorlopig wordt gedacht aan fi-

w

—
’300.000
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Varkensstapel
in acht jaar
verdubbeld
een medewerker)
AMSTERDAM, maandag
Van
1962 tot 1970 is de varkensstapel in
Nederland verdubbeld. De veetellingen in mei van dit jaar tonen aan dat
deze ontwikkeling zich in 1971 heeft
voortgezet. In de periode mei 1970 tot
mei 1971 is de varkensstapel opnieuw
met 10 procent gestegen.
(Van

—

RENTEFONDS
VERWACHT
RENTEDALING
onze econ. redactie)
UTRECHT/AMSTERD AM,
maandag
Het Rentefonds (beleggingsfonds in Nederlandse en
buitenlandse obligaties) verwacht
dat het rentepeil in het lopende
boekjaar (dat op 30 september
1971 is begonnen) in bescheiden
mate zal dalen. De beheerders
van het fonds verwachten een
verruiming van de geld- en kapitaalmarkten door een inkrimping
van de vraag naar nieuw geld
(als gevolg van een vertraging in
de economische groei) en een toeneming van de besparingen..
(Van

—

Uit het zojuist verschenen jaarverslag over het boekjaar 1970/1971, dat
op 30 september is geëindigd, blijkt
dat fonds alle Belgische, Franse en
Oostenrijkse obligaties heeft verkocht.

Daarentegen werden de belangen
uitgebreid in Duitse obligaties (van
17 procent tot bijna -28 procent van
het totale vermogen), en in Amerikaanse obligaties (van 5,2 procent tot
8,8 procent van het vermogen).
Aan het einde van het afgelopen
boekjaar had het fonds het aantal leningen in portefeuille teruggebracht
tot 20, tegen 56 twee jaar geleden. In
het verslagjaar werd de verkoop van
laagrentende obligaties en de aankoop van obligaties met hoge rente
voltooid. Er werden alleen nog enkele 5,5 procent, 5,75 procent en 6 procent obligaties behouden.
Het Rentefonds rekent erop dat de
uitkering aan de deelnemers in het
fonds in het nu lopende boekjaar opnieuw kan worden verhoogd Zoals
bekend is de uitkering over het afgelopen verslagjaar verhoogd van
52,60 tot 54,40 per participatie.
Het vermogen van het fonds daalde in het verslagjaar van ’4.6 miljoen tot een kleine ’4,3 miljoen als
gevolg van een teruggang van het
aantal participaties van 5800 tot 5400.
De afgifteprijs per participatie steeg
in geringe mate en wel van
837,14
tot 838,77.

’

’

’
’
Halve beurs en

géén beurs

--

-

REGERING
GEEFT WERK
UIT IN
NOORDEN

—

-

ASSEN, maandag (ANP). De;
regering heeft in het noorden van
Nederland 57 regiewerken (bouw;'.
werken door een particuliere ondernemer voor rekening en risico
van de overheid) en acht werken "
in de aannemerssector in uitvoe-"
ring gegeven. Bij deze werken
respectievelijk 669 en 79 werk-;,
nemers betrokken. De overheid*
laat deze werken uitvoeren om de-?

werkloosheid te

bestrijden.

De ministers Boersma van
Zaken en Langman van Economische.
aken, die dit op een persconferentie»
in Assen meedeelden, verklaarden'
ook dat de regering al 38 regiewer-,
ken voor 22,7 miljoen en 32 aannemerswerken voor ’32 miljoen voor'
uitvoering in de drie noordelijke pro-'
vincies hebben goedgekeurd. Dezelaatste objecten krijgen een riikssub£
sidie van ’29 miljoen. Uitgevoera
zullen worden waterzuiveringsinstal-»
laties, rioleringen en wegverbinding
gen, maar ook een belastingkantoor
en kleedgelegenheden bij sportvel-

’

den.

Minister Boersma wees erop, dat
de voorlopige cijfers van de ontwik(Van onze econ. redactie)
keling van de werkloosheid in het
Op noorden een „duidelijk verdergaande
AMSTERDAM, maandag
vrijdag 24 december (de dag voor verslechtering" te zien geven. „En
Kerstmis) zal de duur van de handel dat is niet alleen een seizoensverop de Amsterdamse effectenbeurs schijnsel", aldus de minister; hij
worden beperkt tot de helft van de voorziet dat deze ontwikkeling zich
normale tiid. De beurshandel zal dan verder zal voortzetten.
om 11.30 beginnen en om 12.15 uur

—

Het aantal bedrijven met
daalde met ruim 4200 tot varkens
71500
waaruit de ontwikkeling naar grotere
bedrijven blijkt. Zo steeg het gemidnt
kens
Van
s k
eindigen.
De laatste dag van het jaar (vrijDe uitbreiding van de varkensstapel is mogelijk geworden door de dag 31 december) zal de beurs geslozeer goede vraag die in Frankrijk ten zijn.
„De economische moeilijkheden NW-vervoersbond komen de wensen
van
de
vakbonden
voor
de
Duitsland
meer
en Italië bestaat voor het
zijn
nieuwe
van het ogenblik
struc- haven-cao neer op een
Nederlandse kwaliteitsvarken
loonkostentureel dan conjunctureel", aldus stijging van 12 procent. Deze 12 proIn de komende maanden wordt een
de heer Hulsker. „In de scheep- cent is opgebouwd uit een prijsinruimer
aanbod van slachtvarkens
dexering van 7 a 8 procent, een reële
verwacht wat de Nederlandse
vaart zijn belangrijke veranderinWASHINGTON,
(Reuter)
maandag
loonsverbetering van
procent een
ters des te beter van pas komt, mesNegen van de tien Amerikaanse
omgen aan de gang (bijvoorbeeld op werktijdverkorting met3 een
kwartier
in
m höt
investeringsbanken
verwachten
volwat (Van onze economische redactie)
per dag en een verlenging van
containervervoer)
van
gebied
«**
het
de vagend jaar een matige afneming van
kantie.
Naast een uitvoer van levende en
GOUDA, maandag.
Nederde inflatie in de Verenigde Staten.
die het havenwerk minder ar(Van onze soc.-econ. redactie)
De bedrijfsactiviteiten, de winsten, geslachte varkens gaat een groot deel horst-Gouda, een werkmaatschapEen van de moeilijkste onderhanbeidsintensief maken. Dit feit,
van
de
varkensproduktie
aandelenkoersen en ook andere
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De gemeente Haarlemmermeer heeft voor
het Fort Hoofddorp
gekocht. Het fort is gebouwd in 1894 en heeft 40 kamers binnen een
meterdikke betonnen muur. Wat de gemeente Haarlemmermeer met het
fort gaat doen, is nog niet bekend.
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De plotselinge verandering van de
stemming kwam nadat de Amerikaanse minister van financiën Connally met een voorstel op monetair
terrein kwam dat aanzienlijk minder
„hard" was dan het Amerikaanse
standpunt in het recente verleden.
In de lente van dit jaar, toen hoge
Amerikaanse economische autoriteiten erg ontdaan waren door hernieuwde speculaties ten aanzien van
de dollar
vooral op de buitenlandse geldmarkten
liet het Witte Huis
doorschemeren dat er van een internationale conferentie over een nieuw
monetair stelsel niets kon komen, „tot
dat wij onze eigen zaakjes voor elkaar hebben". Op dit ogenblik acht
Washington de tijd er blijkbaar wel
rijp voor, gezien het standpunt dat
het op de vergadering van westerse
ministers van Financiën in Rome innam.
De impasse werd doorbroken toen
Connally voor het eerst liet merken
dat Amerika niet meer zo vasthield
aan de officiële goudprijs van 35 dollar per ounce. Een prijs die al sinds
1934 door de VS wordt aangehouden.
Een onderdeel van de in Rome gesloten overeenkomst is waarschijnlijk
dat de Vrenigde Staten de extra belasting van 10 procent op buitenlandse goederen, die in augustus j.l. werd
vastgesteld, zal laten vallen. Bovendien wordt verwacht dat het Amerikaanse congres een lichte devaluatie
van de dollar zal accepteren. Met het
vooruitzicht op een internationale
economische overeenkomst en een
eventuele verlaging van de extra belasting reageerden de Amerikaanse
effectenbeurzen enthousiast Vooral
de stijging op de aandelenmarkt was
indrukwekkend. Het Dow Jones gemiddelde voor industriële fondsen
bijvoorbeeld sprong met 43 punten
omhoog en ligt nu toch weer aanzienlijk boven het laagste punt van ditjaar (797,98), dat vlak voor Thanks-"
giving Day op 26 ruDverniber werd bereikt. In de laatste tijdvakken klom*
het Dow Jones-gemiddelde met bijna Z
61 punten en ligt nu op 859.59.
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Geen reële loonstijging voor
beter betaalden
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Je kunt geen auto bouwen
voor een kleine prijs, met
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Prijs, af Voorschoten, v.a.
mcl. B.T.W.
gezin. Skoda

SKODA Jjj
1972 serie: 100, IQOL, HOL, HOTS en Coupé.
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Fa. Beek en v. Essen Amsterdam Tel. 020-241575

-

Gar. Diamant " Amsterdam tel. 020-713238

-

-

Autom.bedr. Heto N.V. Amsterdam tel. 020-729731
Gar. Koppenol Amsterdam tel. 020-180967

-

-
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Uitzendorganisatie

TempoTeam
vraagt voor DIRECTE uitzending (U kunt indien gewenst
morgen beginnen) naar bij haar
bekende bedrijven:

3 tele-

PERSONEEL AANGEBODEN

typistes

FA. DE VOOR, Rooseveltlaan 72,
tel. 712526, heeft SCHOONMAAKPERSONEEL beschikbaar
POlO
voor div. tijden.

Nieuwe tarieven, algehele sociale
voorzieningen, wekelijkse uitbetaling per bank, kas of giro.
Voor moeders met kinderen OPPASMOGEUJKHEID aanwezig.
Voor dames die hun type-routine
verloren hebben, bestaat de mogelijkheid onder deskundige leiding onze OPFRISCURSUS te
volgen.

PERSONEEL GEVRAAGD
handels- en kantoorpersoneel
;

Niets van Sint?
TJw schoentje leeg?
TREK DAN TTW STOUTE
SCHOENTJES AAN EN

Feestmaand!

Uitzendorganisatie

TempoTeam

Verdien veel geld voor fijne december-feestraasnd: Veel vrije,
blijke, rijke kantoorbanen bij

'

VIP

tijp uderijk
bij
PZ-bureaus:

TJitzendboetieks:
VIPBOETDSK-ZUID: 763676*
Ceintuurbaan 362

vrPBOETEEK-WEST: 175651*

PZ-CENTRDM: 64737*
Pr. Hendrikkade 20-21
gebouw Mercurius t/o CS
TZ-VIJZEIfiTRAAT: 240541*
Vijaelatraat 89

Heenutedeatraat 10
bij Hoofddorpplein.

Amsterdam
Rokin 73

Betere Baan?
Kijk in de Koeriersters!

Tel. 020-220245

PZ-BUTTENVELDERT:

UITZENDBUREAU
A.R.T.O.
VRAAGT PONSTYPISTES. (STEBOEKH.
NOyTYPISTES.
MACH.- EN ADM. KRACHTEN.
Gevr. met SPOED een STENOOUDE LELIESTR. 8, A'DAM-C..
TYPISTE _ed./Enfj. In C. van BIJ DE HAADHUISSTB. TEL.
PO2l 020-244668/229316.
Adam. Tel. 020-714004.
PO2l
443434* Kaatelenstr. 111-A
PZ-Amstelveen; 453355*
KoatvßTlorenhof 103.

■
I

binnen

Accountantskantoor

S. van Gelder BV

Gouden-Briljanten
Sieraden-Horloges

de deur van randstad
staat altijd open
AMSTERDAM:
Kalverstr. 196, tel. 227666
(donderdag avonds ook open)
'■ tel.63213
Rokin 54-56.
Amstelveense weg 101
tel.76661
(bij Haarlemmermeerstation)
Linnaeusstr. 56, tel.945050
Koninginneweg 155
tel. 737866
BUderdijkstr. 115, tel. 183477
Meeuwenlaan285, tel. 262666
jeugdgebouw Noord
A. J.Ernststr. 593, tel. 440469
(Gelderlandplein)
Hoofdweg 476, tel. 141234
(Bij Bos en Lommerplein)
AMERSFOORT:
H. v. Viandenstr. 37, tel. 30159
HAARLEM:
Zijlstr. 89. tel. 312640
ZAANDAM:
Peperstr. 208, tel.23477

gels gewenst. Tel. 020-195495.

Gevr. op kleinacc.ktr. voor halve
dagen vr. assistente bekend met
boekhouden; prettige gevarieerde werkkring.- Br. onder no
PQ2I
PO2l-32798 Parool.

zonder
kloppen

I

Uitzendburo van der Waal vraagt
TYPISTE. Enige kennis van En-

zoekt op korte termijn

assistente 16-17 j.

voor onze afdeling in- en verkoop. Voor afspr. bellen 725197
en vragen naar de heer Stolp.
en
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(boven 20 jaar) op de administratie.

Tevens is er plaats voor een

operateur
aankomend
operateur
Hoogenbosch
respectievelijk

— Overtoom 25

Sollicitaties aan:

vraagt:

geroutin. facturist(e)
te werken.
gewend
jonge

Schoenen

zelfst.

Amsteldijk2l7
Amsterdam
telefoon 737363.
Eindpunt lijn 25

adm. medewerkster
16—19 jaar.
Soll. tel. 180901 dhr. Mast.

Alsu

prijautelt op goede omgangsvormen en een prettige sfeer

Idan

*

geroutineerde
krachten

Vkunt on.bellentussen 9—l7nur. Tel. 020—129427.

ia er plaat, voor u op ons hoofdkantoor in defunctie van

vrl. administratieve
kracht
belangstelling

hebben en in de leeftijd zijn tussen 17 en 21
rij, die
jr., kunnen persoonlijk solliciteren aan het Hoofdkantoor van:

HERENGRACHT 118, AMSTERDAM
(liefst na telef. afspr. o.no. 020—233449<

\

Er is nog plaatsvoor: enige

voor spoedige indiensttreding.

Herenmode

.

Hertz Autoverhuur

vraagt voor directe indiensttreding op haar hoofdkantoor te Am-

sterdam.

telefoniste

De werkzaamheden zullen buiten het bedienen van een kleine centrale bestaan uit, licht administratief werk en het dagelijks behandelen van in- en uitgaande post. Leeftijd tot 23 jaar. Sollicitaties aan
afdeling personeelzaken, Prinsengracht 737—741, Amsterdam. Tel.
TOSI
020—238561.

N.V. Nederl. Kali-Import Maatschappij
Herengracht 342, Amsterdam (C.)

typiste

Geboden wordt afwisselend administratief werk met kantoortijden
Wij zijn nog steeds aan het uitbreiden. Daarom zoeken wij thans een van 9—5 uuren eenuur lunchpauze.
Salaris van 600
800 plus „een dertiende maand" en delend in
van ca. 17 il 18 jaar met enige kantoorervaring. Het salaris, promo- de jaarlijkse gratificaties.
Voor forensen wordt voorzien in een onkostenvergoeding. Belt u
tiekansen enz. zijn zonder meer goed.
eens op voor nader contact: 020-245895 of komt u eenspraten op boIndiensttreding zo spoedig mogelijk.
Uw sollicitatie wordt met belangstelling tegemoetgezien door:Fa. C. venstaand adres!
de Krijger. Joh. Siegerstraat 8, Adam-Oost. Tel. 920321 of
PO2l
PO2l
'S avonds 284260.

typiste/kantoorbediende

’
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divers personeel

winkel- en kapperspersoneel
Kapsalon L. J. de Calavon vraagt

VERKOOPSTER gevr. in zaak Gevraagd met spoed zeer veel
van speelgoed en huish. art. Ja- nette DAMBS voor lichte modertermeerlaan 95, tel. 133117.
ne schoonmaakwerkzaamheden
En hulp of leerling voor Merca- ca, Rijnstr. 109, tel. 712849.
in ochtend-, middag- en/of
P022
torplein 36, tel. 125578.
avonddienst in alle delen van de
stad. Neem bij uw sollicitatie geBij
rust
uw kleintjes mee, de Sint
Hazenberg N.V. Herenmode
heeft voor hen een presentje
is in één van haarzaken in Amsterdam-west plaats voor een
klaar liggen. Salariëring van
62 tot 71 netto per week; er
3e JAAKS en IE KAPSTER. Slo-

I' ■

__
*

huishoudelijk personeel

Gevr. nette ervaren POMPBEDIENDE, niet boven de 40 jaar,
voor benzinestation aan Rijksweg in gemeente Amsterdam.
Tel. 941666.
PO2B

Het kinderherstellingsoord vraagt op korte termijn een'

flinke ervaren
werkster

voor 3 uur per dag gedurende 5 dagen per week. Tijden in overleg
vast testellen. Salaris 5 per uur.

’

verpleging
MEDISCH SECRETARESSE:
Wij hebben een tijdelijke job voor
P026
u. Belf 020) 246289.

personeel kledingindustrie
Gevr. MANTELSTIKSTERS, ook
voor thuiswerk. Tel. 239108.

I
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WOONRUIMtE EN ONROEREND

kamer

Zuid.

Tel. 732437
PO4O

en meisjes

KAMERCENTRUM
werkende j .dame
110,—p.m.

’

k&nw'y

voor?»
"3 H

Spoed gevr. WONING
rig kl. gezin i.b.v. urg.
h.h.g.b. Ook vrij sector
won. Tel. 020—781658

Gevr. diverse
TEN of kamers. Prima
met referenties Rental Serv*, "
America. Tel. 761291.
y___\
Gevr. door j. Ind. vrouw V*rj
RUIMTE, liefst met vrije opfjj

Js

_J/.

Ambra

vraagt

Aanmelden Benzolweg 6. Amsterdam. Telefoon 113918.

,
—- WOONRUIMTE
EN ONROEREND

I

met grootrijbewijs

Gevraagd:

Goed voorkomen vereist. Boven 18 jaar. Br. met ref. enfoto
Miller. Wolvengracht 18. Brussel 1000.

GOED GEVRAAGD

tankwagen/vatenwagenchauffeur

0

Leeftijd boven de 23 jaar.
Moet zelfstandig kunnen werken in een huismet plm. 100kinderen
en 40 leidsters.
In- of extern.
Schriftelijke sollicitaties directrice:
mej. zr J. Baas
Boshuisheuvels,
Groenelaantje 35, NUNSPEET.

_✓

Spoed I Rustige heer zoekt kamer + kookgel. Tel. 171827,
in Adam. Bel Bureau Centrum, 11.30-13.00 +na 18.30.
PO4O
020-229931.
Wie helpt meisje met
voor het bezorgen van de krant in het centrum van Amsterdam. Je
KAMER? Tel. 227398.
kunt je aanmelden dagelijks op het adres HAARLEMMERPLEIN Nette j .man zoekt met spoed KAPO2B MER. Belt u a.u.b. Bur. Mevr.
.43.
Mod. Maatschappelijke
J
Eppink, tel. 020-450865 of instelling zoekt KAMERS
Oliehandel
PO3l jong stel. Bel tot 20 uur 22 73
454492.

Nightclubs AMSTELCLUB en
MAYBE, Rembrandtsplein S en
Korte Reguliersdwarsstraat 1,
vragen BARMEISJES. Werktijden van 22 u—4 u. 's nachts.
Weekends vrij. Goede verdienste.

hoofd
van de huishouding

3 ..—__%

Nightclub Chez Paul te Brussel
zoekt danseressen voor ballet

Het Parool
vtaagt jongens

horecapersoneel
Gevr. BUFFETJUFFROUW, goede verdiensten. Café Tony, Halvemaansteeg 17. Evt. woongelegenheid. Tel. 230246, v.a. 6 uur.

.
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verkoper *
...
jaar
herenconfectieverkoop
ervaring

die
niet ouder is dan 25
ruime
heeft in
Persoonlijke sollicitatieaan het hoofdkantoor
HERENGRACHT 118.AMSTERDAM
(liefst na telef. afspr. o. no. 020—233449)
Discretie verzekerd.

...

Al?

._

Als U in het bezit bent van een
schrijfmachine dan kunnen wij
U helpen aan een BIJVERDIEN- Wij zoeken voor een onzer medeSTE. Wij hebben regelmatig werk, ruime
adressen te typen. Uitsl. voor
niet elders in loondienst
wordt per week 19 uur gewerkt. hen die
zijn. Werk halen
brengen in
Kom snel even langs of bel: Stu- Adam Centrum. enBel tussen met gebruik van keuken plm.
wa, DeCleroqstr. 33, tel. 140857. 10—3 uur 246880.
PO2B ’l5O p.m. Aanb.: Centr. Bur.
Herv. Stg. Jeugdhonken Adam,
Prins Hendriklaan 21, Adam

-

Mevrouw Ten Kate, Tesselschadestraat 18 (vlak achter het LeldseAmsterdam.
bosje),
internationale
contacten
zo
hare
met
handelsafdeling
pO2»
vraagt voor
maak
telefonisch een afspraak, nr. 186011
Of
spoedig mogelijk een

Discretie verzekerd.

4_\\f±
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Ruim, modern progressief.
De ontwikkeling van dit groeiende
bedrijf vraagt meer krachten.

facturiste
eneen
boekhoudmachiniste

Hazenberg N.V.

__i_

I1...tochkijkvoordeliger
zelf maar

Hoogenbosch
schoenen

vraagt op haarkleinkantoor een

_

übcj

f

5aIshortcoats 3a- 1
montycoats 4ftI met echt bont
mantels

Aan de Amateldijk, vlak bij de Utrechtsebrug,
ligt het hoofdkantoor van

N.V. Carim

Gestetner N.V.

uc

_r__n_u_ij_____'
[mantels 3a- f

PO2B

GOED AANGEBODEN

Hertz autoverhuur
car-jockey

Ca 25 km van
Amsterdam bij
watersportgebied

De werkzaamheden in wisselende dienst zullen voornamelijk bestaan uit het assisteren bij de autoverhuur, controleren van auto's,
benzine tanken en het verrijden van auto's binnenhetareaal Schiphol, leeftijd tot 24 jaar,rijbewijs BE. Sollicitaties aan afdeling personeelzaken, Prinsengracht 737-741, Amsterdam. Tel. 030—238561.

Wij vragen enige

medewerkers
in vaste dienst voor

—

J

huizen en flats

vraagt voor directe indiensttreding op haar vestiging te SchipholCentrumeep

i

"

'

de Westeinderplassen en het Braassemermeer bouwen wij 111 ;(V
teel in de gemeente Langeraar aan de A. G. M. van der Hoeve' 1
(tegenover Bejaardencentrum) royale

'

nieuwbouw
woonhuizen

's nachts

11
's nachts
ZELFSTANDIG WERK INBINNEN- OF BUITENDIENST

Leeftijd 25 tot 60 jaar
Ook geschikt voor zelfstandigen. Serieuze gegadigden zijn dage- met aardgas-cv en aansluiting centraal antennesysteem. D*
lijks tussen 9.00 en 17.00 uur welkom voor het verkrijgen van alle huizen, waarvan nog enkele beschikbaar, zijn momenteel '"Af'
bouw, worden zeer ruim opgezet met royale groenstroken. *Jf
inlichtingen.
garageboxen en in een zeer rustige omgeving. Ind. 0.m.: *y
i*
7.80x3.60 m., ruime keuken, 4 ruime sl.k., vaste trap naar 2e
PO2B
Vossiusstrait 8 (bij hetLeidseplein) Amsterdam
dakkapel, zolderberging, doucheruimte met 2e toilet etc
v
Koopsom 67.750 waarop een hypotheek mogelijk tot 90 V°y
voerige int. met tekeningen en inz. financiering te verkrijg

nachtveiligheidsdienst

Het Parool
vraagt jongens
en meisjes

voor het bezorgen van de krant in het centrum van Amsterdam. Je
kunt je aanmelden dagelijks na 15.30 uur op het'adres N.Z. VoorPO2B
burgwal 157.

onze

’
voorUchtingszitting op

J

,

'

woensdag

8 december as. van 19.30—21.00

uy

in Rest. Belfort, Surinameplein 65 (tram 17) te Amsterdam V
Makelaardij o.g. Koop Lenstra, Nijenrodestraat X l3te Bre u
'
y
Tel.: 03482-2552.
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Ultimatum aan kernploeg
-

AMSTERDAM», maandag

door RIEN BAL

Nog geen volle <ïag na de benoeming van Gerand Maar se tot
coach van de danies kernploeg
van de KNSB zijn er nieuwe
moeilijkheden ontstaan. Het gewest Overijssel wénst voorlopig
een gedecentraliseerde training
en stelt zich op het standpunt,
dat de dames Stïen Baas, Wil

Schenk, Rieneke' Demming

Sippie Tichelaar

kampioenschap
GERARD MAARSE

nu al tegenslag...

tot aan

en

het

\j_n Nederland

(8 en 9 januari) moeten blijven
trainen onder d<: gewestelijke

trainer Henk Lainberts.

De voorzitter van de landelijke
technische commissie, Wierd Wijnia, reageerde op deze nieuwe problemen als volgt: „Er is afgesproken, dat de dames kernploeg waaraan Wil Schenk is toegevoegd, komende woensdag in Assen onder
leiding van Gerard Maarse aan een
trainingskamp zal beginnen. De uitnodigingen voor dat kamp zijn inmiddels aan acht dames toegezonden. Het is een trieste zaak, dat het
gewest Overijssel het algemeen belang wil doorkruisen. Wij hebben
er echter geen behoefte aan. de zaken weer terug te draaien. De dames worden woensdagmiddag in
Assen verwacht en wie daar niet

komt, zal geen gebruik meer kunnen maken van de faciliteiten van
de KNSB. De dames van het gewest
Overijssel moeten nu zelf maar beslissen, wat zij doen. Blijven ze
weg, dan zullen wij bezien
uiteraard in nauw overleg met het bestuur van de bond
welke maatregelen wij verder zullen nemen.
Komen ze alle vier niet
maar ik
hoop dat de dames hun verstand
zullen gebruiken
dan wordt de
kernploeg zeer waarschijnlijk met
andere kandidaten aangevuld."

—

—

—

—

Over de uitspraak van de heer C.
Westera, secretaris van het gewest
Overijssel, dat de voorkeur van de
meeste dames naar Henk Lamberts
als nieuwe bondscoach zou zijn uitgegaan, zegt de heer Wijnia: „Er

was een lichte voorkeur bij enkele
dames, omdat zij Henk Lamberts
als trainer kenden. De keuze is op
Gerard Maarse gevallen, omdat hij
zich voor een lange termijn (vier
jaar) beschikbaar kon stellen en
zijn kwaliteiten als trainer hoog
werden gewaardeerd. Er is geen
sprake van, dat zes van de acht dames zich voor Lamberts zouden
hebben uitgesproken. Het is van het
gewest Overijssel een volstrekt
overdreven voorstelling van zaken.
Vast stond ook, dat de dames verlangden naar een trainingskamp,
waarin zij zich in alle rust konden
voorbereiden. Nogmaals, ik betreur de nieuwe ontwikkeling bijzonder, maar wij gaan normaal aan
het werk, zoals is overeengekoSTIEN KAISER
men."

Geen

rust voor

Maarse

JOHAN

door
RIEN
BAL

CRUIJFF
IN HET
BOSSCHE
SPITSUUR

F)E

BENOEMING
VAN
Gerard Maarse (42) tot
schaatscoach van de dames
kernploeg
een uitstekende
keuze van de KNSB
heeft
nelaas geen einde gemaakt
aan de problemen, die met
betrekking tot de hardrüdsters en de kernploeg in het
bijzonder sinds geruime tijd

—

bestaan.

.

—

Ajax-Den Bosch
speel de zich voornamelijk af op ccii
helft, die van
Den Bosch. Li het

Het gewest Overijs-

sel,

waar Stien Baas, Wil
Schenk, Rieneke Demming en
Sippie Tichelaar onder Henk
Lamberts trainen, wil geen
trainingskamp in Assen. Het
is wel bijzonder te
betreuren,
«at het gewest Overijssel
een
nieuwe en goede aanpak
n g onmo& eliJk wll
niak
D e reactie van de KNSB
b ttonde
van de voorzitter
n de technische
commissie,
ri _*
heer W. Wijnia, is: „Wij
«aan gewoon door. Wie
oensdag niet in Assen vernnt moet da n maar afvalj
'
De dames om wie het gaat,
nu waar ze aan joe
|\ elen Het
standpunt van de
J°ü
"=_nnische
commissie laat
mogelijkheid voor een
"«"svatting bestaan. Er moet
£.,n einde komen aan het geen verwikkelingen, die
i
te koppelen zijn van
n_ ien het algeI
belang doorkruisende
v_f
ï
voorkeuren van de een of van
ai»der. Gerard Maarse is
ti«» rnan dle het hardrijme00r' en door kent Hi J
-en ruime ervaring
als traien is bereid zich
,.„„/c°ach
or een lange
periode be_^
aan,Smen naar Assen is nu
dames van een gewest,
da" kenn
i
elijk moeilijkheden
bh)f*
bei,_ zoeken en daarbij de
van de hardrijdsters
ben,
ff 11niet
epaald
het zwaarst laat

°

gedrang vielen twee
strafschoppen. In

"

<£

beeld de eerste van
de twee. Johan
Cruijff werd
gevloerd in een
scrimmage. Achter
hem Enrico van
Rooy. Gerrie
Mühren benutte de
penalty vakkundig.

"

niet"

"'

-

hilu

_

—

Hoekemamoet

zich

waarmaken

(v an

--

onze

en

.

—

De Nederlandse autocoureur Ed
Swart is in de
vierde race van
de Springbok-serie, die zondag
werd gehouden te
Bulawayo in Rhodesië over drie
uur, met een Chevron 819 met een
ronde achterstand
op de winnaar, de
Hailwood
Brit
eveneens met een
Chevron 819, derde geworden.

.

Iv

(Van ooze sportredactie)

—

AMSTERDAM, maandag
A.fax' voorzitter Jaap
van Praag vroeg voor de wedstrijd tegen FC Den
Bosch via de microfoon het publiek zich van kritiek te
onthouden bij het bekend maken ïjan de opstelling van
de Amsterdammers. Hij deed dit' verzoek namens de
spelers, omdat het enkele malen -w»*s voorgekomen, dat
een bepaalde opstelling of vervanj»ing van een speler
tijdens de wedstrijd met enig boe- geroep was ontvangen. Het verband tussen de mededeling van de heer
Van Praag en de opstelling van Dick van Dijk was niet
ver te zoeken. „Ze doen allemaal «hun best om een zo
goed mogelijke show te brengen", sjei de voorzitter nog.
Het beroep op het publiek namens.jde spelers hielp wel,
want een beginnend boeh na de opstelling met Van
Dijk in de plaats van Haan stierf sr»:l weg.

EINDHOVEN,

—

De
maandag
van
supporters
PSV wanhopen de
laatste tijd. Extreem
voorbeeld
daarvan de advertentie in een
krant
van een
moedeloze
aanhanger die zijn
seizoenkaart „wegens
teleurstelling" ter overname
aanbood.

Profbasketball komt

"

(Van

■

onze sportredactie)

AMSTERDAM/ANTWERPEN,
groep
Een
zeer vermogende Amerikaanse
zakenmensen is in het geheim
bezig een „wilde" Europese basketballcompetitie voor fullprofs
op poten te zetten. Begin volgend jaar zullen in Parijs definioprichtingsbespreküigen
tieve
worden gehouden, waarvoor ook
Nederlanders worden "uitgenodigd. De gesponsorde profcompetitie wordt geheel buiten de landelijke bonden van Europa om
georganiseerd, waardoor uiteraard de grootste geheimzinnigheid moet worden betracht. Al
deze bonden zijn tot nu toe volslagen onkundig van dit plan.

maandag

Tde

_ r?

boeh-geroep meer

TELEURSTELLING

Zilveren inbraak
bij De Spartaan
(Van

een

medewerker)

AMSTERDAM, maandag

—

De „zilveren-inbraak"
bij de Amsterdamse KNVB-eersteklasser De Spartaan
is een feit. In de nacht van zaterdag op zondag is voor
de vijfentwintigste keer in successie ingebroken in het
clubhuis van de roodbroeken op het Sportpark De Eendracht. Maar de twee niet al te jeugdige krakers zijn
van een koude kermis thuis gekomen.
Secretaris Dick Knol daarover: „De heer Stokkel, gemeentelijk terreinopzichter, zag in ons clubhuis het
licht aan en uit gaan. Dat vond hij verdacht en zeer attent werd de politie gewaarschuwd. Die was heel snel
met drie auto's ter plaatse en de twee „zware jongens"
werden gearresteerd. Zij hadden nog niets gestolen,
maar wel veel vernield.

VOETZOEKER
SANTIAGO,
maandag (ANP)
Een
zeer
krachtige
voetzoeker die tijdens
een voetbalwedstrijd in de Chileense hoofdstad
Santiago op een
tribune werd afheeft
gestoken,

—

twintig

—

Een Belgische woordvoerder
van deze kapitaalkrachtige Amerikaanse groep, die nog enkele
dagen onbekend wenst te blijven: „Deze profcompetitie komt
er. Uit Italië hebben wij al het
ja-woord van bijueorbeeld de
rijke clubs Ignis Vaw;se en Simmenthal. In België doet Standaard Luik mee, waart deze club
zal binnenkort door Mars België
worden gesponsored'..
De Amerikanen I-onder meer
een wereldbekende schoenenfabriek)
zoeken overigens niet
speciaal naar al besiaande clubs
voor hun schokkende plan. In
kleinere landen zoajs Nederland
is het niet onmogeflljk, dat spelers apart zullen worden bena-

derd, waarna tot teamvorming»
kan worden overgegaan. Overigens is één bekende Nederlandse eredivisieclub al benaderd. De
zware (en gevaarlijke) consequentie voor alle landelijke bonden is, dat door deze zakelijke
benadering van de basketballerij
een groot aantal landenteams
hun beste (tot nu nog 'amateurs') spelers voor grof geld
zullen zien weggekocht.
De Amerikanen hebben verder
al besloten, dat na het instellen
van een Europese betaalde competitie, de zogenaamde „Europese Divisie", aan het einde van
het seizoen (mogelijk al in 1972)
zal worden deelgenomen aan een
wereldkampioenschap
voor
profs,

Ontslag van
De Munck
verwacht

gewonden

veroorzaakt. Het

uiteenspattende
projectiel
trof
tientallen mensen.

AMERIKANEN WILLEN HIER WILDE BOND OPRICHTEN

""

Hl.

Van Praag wilde geen

SWART
DERDE

sportredactie)

E N
H°ek emH hVEN maandaS ~ oekic
het epvcf ->kt ziJn vaste plaats in
s
PSV v°orlopig verPeeld
ben Te Sen NEC was
de rosa.F S
met bij en Siste "
ren
r eserveb=
hIJ Zlch slechts °P de
tw .feld
Medeoorzaak onge* P/ oblemen rond het Neelftal Kurt Lind er verw'jt
periode h„ a dat hij Mlf een rust§
gd terwijl hij
aa v st evraa
reisde met d e selecliegrone„,
Sc
wedst"J d tegen
hotland
2al ziin , Urt Lind er: „Hoekema
H'j heeft P ats moeten heroveren.
totaal mMnUeSCen keer of zestien in
gesco0r
?eeld en maar 2 keer
k °men ',
ls te weinig. Gelukkig
Vrindt w an der Kuvlen
De
lanSzaam in vorm".
v
Se
bevindt zich wel bij de
ka °ip is T Vandaa S al trainings11 voor de ontmoeting
Liero
rse t,K woensdagavond.

°,
t:VI_
bevonJ5t-l

Foto Ron Kroon.

FRANS DE MUNCK

Enith
Brigitha
zwom weer

sneller op
100 meter

—

ALPHEN AAN DEN RIJN, maandag (ANP)
Enith Brigitha van 't V heeft zaterdagmiddag in het 25 meterzwembad
„De Dillen" te Alphen aan den Rijn het nederlandse record

100 meter vrije slag dames opnieuw scherper gesteld en gebracht op 59,7 sec. Het oude record stond sedert jl, zondag op
haar naam met 59,8 sec.

—

GENT, maandag
SK Lierse,
dat in de ranglijst de voorlaatste
plaats deelt met een drietal andere
clubs en ook zondag kansloos tegen
Brugge verloor, wil een technisch
directeur aan stellen, die de ploeg
uit het slop moet helpen. Deze
week werd oud-international Bert
D'Hollander met aandrang gevraagd om deze post te aanvaarden.
Hii zou zijn beslissing pa na de
UEFA beker-wedstrijd tegen PSV
bekend maken. Bert d'Holla__er,
die al lid is van Lierses Raad van
Beheer, zou in dat geval de uiteindelijke verantoordefijkheid krijgen
over de opstelling van Lierse. Dit is
ook het vorig jaar gebeurd, töfcn dê
Britse trainer Keith Spurgoon aan
de dijk werd gezet.
Trainer Frans de Munck beeft de
laatste tyd steeds verklaard, dat hij
geen man boven zich of naast zich
zal dulden zodat, mocht d'Hollandep
der het aanbod aanvaarden, een
ontslag van de Nederlandse trainer
verwacht mag worden.

10 -
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MIEZERIG DOELPUNT EEN
LICHTPUNTJE VOOR PSV

Jongbloedsfoutje

werd DWS fataal

—

EINDHOVEN, maandag
Eén miezerig doelpunt, van 25 meter
afstand gescoord dwars door de wijkende benen van de ongelukkige
DWS-doelman Jongbloed. Het leek niet veel.

VOETBAL

PSV—DWS I—o (0—0)
door PIM STOEL

Maar toch klampte PSV zich krampachtig aan de doorknikkende
strohalm vast. Met als zichbaar bewijs de flauwe glimlach die voor
het eerst sedert weken de mondhoeken van Kurt Linder deed krullen.

Jan Jongbloed grijpt de bal terwijl Schmidt Hansen en Mubk
Jensen, de twee Denen van PSV,
tegen hem opspringen. Links
staat Bianchi.

—

Edoch. Reeds na vijf minuten
schopte Van lersel de bal koel langs

Van Straaten en kon Volendam het in
de trein zo zorgvuldig opgepoetste
plannetje wel weer laten varen.
Croon: „Er knapte toen iets bij ons.
Dat hadden we niet verwacht"
Maar was dat dan de directe oorzaak van de o—4 nederlaag van Volendam?- „Ben je gek", schimpte
Croons zojuist benoemde „adjudant",
Dick Tol. „Dat het zon zware nederlaag is geworden, ligt aan Derks. Een
waardeloze scheidsrechter. Hoort niet
in de eredivisie thuis."

DWS-er zn hielen zien en loste een
ver niet al te hard schot dat Jongbloed volkomen verkeerd beoordeelde.

Noodgreep

PSV toonde zich nauwelijks gesterkt
door de fortuinlijke treffer.
Linders laatste noodgreep was een Het zakte snel weer weg waaruit
middenveld met Van den Dungen, DWS de moed vond zowaar nog-wat
Radovic en Van der Kuylen, terwijl te gaan aanvallen. Maarr eele scode jonge Van Kraay het als rechterringskansen kregen de Amsterdammocht proberen.
Vakkundig sleutelverdediger
mers niet. Van der Meent: „Voor rust
dat ging rustig aan de slag. hadden we er een moeten maken.
Het was een zuivere theoretische En DWS
benadering van het vraagstuk-DWS. Met op het middenveld de in de eerToen had het gekund."
uitblinkende Klaas Nuninga
Want in plaats van Devrindt loopt er ste helft
die al zijn techniek ongestoord mocht
Gerrie Deijkers en die werd de geheBesloot Linder: „Een lichtpunt
en voor een groot deel vermij is wel dat PSV althans in
le wedstrijd vakkundig door Pleun etaleren
voor
Strik „ingepakt". Daarbij, bij DWS antwoordelijk was voor de geslaagde deze wedstrijd heeft laten zien ook te
van de Amsterontbreekt zeker nog meer. De kunst vertragende acties
winnen als de vorm er niet
kwam aanvankelijk kunnen
om aanvallend de verdediging niet te dammers. PSV
is."
bal,
ook
weinig
beschamend
aan de
verwaarlozen. Vandaar die acht doelal omdat geen speler uit de middenliPSV: Van Beveren: Van den Dungen,
punten tegen in de laatste twee aan
Strik, Radovtc, Munk Jensen (Kernper):
geop
liggende
nie
de
voor
de
hand
PSV—DWS voorafgaande duels.
Kraay, Dijkstra, Van der Kuylen;
dachte kwam Nuninga eens stevig Van
Schmidt Hansen, Devrindt, Mulders.
pakken.
Verder dan een wanVan der Meent mikte om verdere aan te
DWS: Jongbloed; Flinkevleugel, Overweg, Bianchl. Kamminga; Dekker. Nunindoelpuntenregens tegen te gaan dan hoopsoffensief waarin Van der Kuyook weer eens op een strijdwijze len een keihard schot bekwaam door ga, Husers; Deijkers. Muller, Van Slooten
vanuit een zeer gesloten verdediging, Jongbloed gestopt zag, kwamen de (Vratrwdeunt).

DEN HAAG, maandag Sjaak
Roggeveen excelleert momenteel

—

~In het eerste kwartier was het een
spelletje van kat en muis. Als We
toen drie doelpunten ha<_den gescoord, hadden we een mooie show
kunnen weggeven. Nu bleef het bij
die ene treffer van Henk V.'ery. We
hebben de fout gemaakt steeds in het
zelfde ritme te blijven spelen. Excelsior heef. zich daar gema_kelijk op
kunnen instellen. Het leuke voor het
publiek was, dat he tot de laatste sewaarna
conden spannend bleef".
Happel zich haastig in de kleedkamer

..,

terugtrok.

Vermorzeld
In de eerste helft heeft het er inderdaad een tijdje naar uitgezien dat
..Klein Duimpje" zou worden vermorzeld. Excelsior gedroeg zich heel
bescheiden en deed niets anders dan
retireren. Zodra Feyenoord in balbeuitzit was, Hepen alle Kralingers
gezonderd de eenzame spits Jan Coeterug naar hun strafschopgenen
bied als waren ze ervan overtuigd
dat ze alleen daar hun tagenstander.
zouden kunnen opvangen.

—

neel zwakke Kwakkernaat kreeg het
wat meer greep op het middenveld.
Het spel van Feyenoord bleef tol
het einde gekenmerkt door machteloosheid met Coen Moulijn als voor34-jarige
naamste exponent. De
linksbuiten leek alle geloof in eigen
kunnen te hebben verloren.
EXCELSIOR: Van der Roer; G. den Butter. Tetteroo. Van Nierop. Kleingeld (Van
der Heijden); Van der Heide. Libregts.
Van der Vaart. Kwakkernaat (A. den Butten; Meutsege, Coenen.
FEYENOORD: Trfijtel: Schneider, JanVan Dulvenbode: Boskamp.
Hasil. Van Hanegem; Wery. Schoenmaker
'MaiwakH. Moulijn.

sen. Israël.
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B zuiver bronwater me! 'n vleugje verfrissend ciiroenM

In een zenuwslopende slotfase,
waarin Dick Bond tweemaal genadeloos toesloeg, veroverde Telstar een
verdiend gelijk spel van 2—2. Door
een snel doelpunt van Sjaak Roggeveen dacht FC Den Haag, dat het gemakkelijk zou gaan winnen. Uit een
voorzet van Thijs Wijngaarde werd
de bal door de energieke ex-Holland
Sporter moeiteloos ingekopt.
Na deze treffer trok de ploeg van
Jezek de conclusie, dat de beslissing
al was gevallen. Er werd een voorzichtig aanvalspatroon op de grasmat
gelegd, waarmee de goede Te'.-tarverdedigir.g nauwelijks moeite bleek
te hebben. Alleen de ongecontroleerde acties van Roggeveen (vooral
sterk in de lucht) vormden een
voortdurende bedreiging voor de
Velse. equipe. Maar tot de rust leop.
verde

weer een voorzet van Wijragaarde,
waaruit doelman Van der Meeren de
bal wegi_U.rn.pte, kopte Mansfeld
raak. FC Den Haag was amper uitgejuicht, of bet werd weer met de neus
op de feiten gedrukt. Een schot van
Van Egmond ketste af op de ongelukkige Kila, waardoor Bond vrij
voor doelman Ardesch kwam te
staan, 2—2.
FC DEN HAAG: Ardesch: Wijngaarde,
De Zoete. Mansveld. Korevaar: Advocaat.
Berg. Kila: Hestad (Van EedenK De Couperus. Roggeveen.
TELSTAR: Van der Meeren: Driessen. De
Vries, Van Essen. Bissehot; Van Egmond,
Fens (Bond). Bijl: Manders (Jonker). Andre, Stout.
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—

Sparta miste dit keer wel heel erg
ROTTERDAM, maandag
Kowaiik.
De
kleine Pool — daar was iedereen
afmaSiertjie
het koele
het na afloop over eens — zou wel raad hebben geweten met de
serie gei-iakkeff.fke kansen, die zijn vervanger Koudijzer krachteloos
naast kopte of'hoog over de lat joeg. Het was nu alleen maar aan
fel doorzetten van Heije.man en Klijnjan te danken, dat het veel
agressiever, slagvaardiger Sparta een in de eerste helft opgelopen
van de voet van Groenendijk — te boven kwam.
achterstand

Feyenoord toonde zich aanvankeïiet ontvankelijk voor zoveel beminnelijkheid en onderdanigheid,
maar nadat
in de zestiende minuut uit een door Schoenmaker verie voorzet van Van Duivenbode
had gescoord verdween alle agressie
uit de Happel formatie. Het tempo
zakte naar een bedroevend peil en
Feyenoord verviel hoe langer hoe
meer in slaapverwekkend breedtespel, wat precies de bedoeling was
van Excelsior.

—

Van Veen een scherpe voorzet van
Olsen terug tikte naar de vrijstaande
vaak tegen de jongens gezegd, we Groenendijk. En dat betekende o—l.0 —1.
Na de rust pakte Sparta de zaken
staan op de vierde plaats. Dan moet
je wel goed zijn. Maar ze bleven wel even heel anders aan. In een
maar bang voor FC Utrecht. Vooral niets ontziende stormloop liepen de
Rotterdammers de paniekerig verdein de eerste helft. Pas na de gelijkdigende Utrechters onder de voet.
maker durfden :tr> eindelijk te geloven, dat de Utrechters te pakken waEerst miste Koudijzer zijn zoveelste
ren. Toen hadden, ze eindelijk pas kans, daarna kanjerde Van der Veen
ook zelf in de gaten, dat wij voor op de paal, maar in de elfde minuut
doel veel sterker zijn dan FC was er geen houden meer aan, toen
Utrecht."
Van Huissteden uitgleed en zijn diBert Jacobs was bet daar helemaal recte tegenstander Heijerman van
mee eens: „We hebben 'vanmiddag dichtbij een niet te missen kans
___*€€£. I 1
1.
slecht gespeeld. Vooral na rust werDe 'stormloop luwde, FC Utrecht
den we helemaal weggespeeld. Een
kwartier lang, ojndat niemand zijn dacht de gedeelde winst al binnen te
voor het
hoofd er bij hield, en in paniek de bal hebben, toen tien minuten
einde Klijnjan zich plotseling van
maar steeds wegr naar een tegentwee tegenstanders losrukte en via
stander speelde
Doordat Spart» verzuimde van de de binnenkant van de paal de wingemakkelijkste kansen gebruik te nende treffer achter Henriksen joeg.
maken is Sparta»—FC Utrecht voor
SPARTA: Doesburg: Venneker. Ter Horst,
Van dèr Veen, Bosveld,
de 16.00-t oeschouwers wel tot het Visser, Walbeek:
Klijnjan, Koudijzer, Kristensen.
einde een uitersit spannende zaak Hei.ierman;
FC UTRECHT: Henriksen: Hildebrand,
gebleven. In de 31ste minuut leek FC Adriaansen,
Pronk. Van Huissteden; Olsen
Utrecht een van ,zijn befaamde uit- Van Stijn (Coté). Cabo; Bonsimk. Van Veen
overwinningen te .gaan behalen, toen (Seemann), Groenendijk.
Elek Schwartz,

winning niet

Castenmiller: „Wij waren niet gebaat bij een hoog tempo. Onze opzet
was Feyenoord geen ruimte te geven
voor dieptepasses. Frans van der Hei-

Ton Pronk

(midden kopt de bal weg boven Nol

Heijerman. Links Bosveld. Rechts Koudijzer.

JJ J

WJ

Van
FC TWENTE: Schrijvers;
(Achterberg). Drost. De Vries, Orafl
W. v. d. Kerkhof. Huve, Notten. JeUfl
(Pirard), R. v. d. Kerkhof, v. d. Val
VOLENDAM: Van Straaten, De
Jonk. Jac Jonk.
Kwakman,

Jan Jonk.

Hoogland, Kras

Zwarthjjï

(Smit),

Bond.

DE KNIEËN
TEGEN NEC
| VOETBAL
NEC—Vitesse 2—o (0—0)
Van een medewerker
NIJMEGEN, maandag

—

heeft tijdens de streekderby teg*'
het Nijmeegse NEC in het Goffe
Stadion lange tijd stand weten
houden maar in de slotfase rnC jM
ten de gasten, met aan hèt
de voortreffelijke doelman G®\
Bals, toch kapituleren.

£s

Jong (32ste minuut)

OVERWINNING VAN
SPARTA HAD GROTER KUNNEN ZIJN

„SLECHT

Nu dient gezegd te worden, d*
Derks inderdaad matig floot en <" ]
vallend weinig aandacht schonk aj*
het gevlag van zijn grensrechters.
Bredase arbiter („Ik vond het <*!
moeilijk duel") evenwel, bleef o* 1
na de ontmoeting pal achter de oïj
streden beslissingen staan, al kW»
het verweer toch niet overtuige l*
Derks: „Volendam kletst. Als je v*
liest, is er altijd wel wat te zegfll
Twente was gewoon beter."
(Een feit dat waar was, maar *■
uit niet moet worden
dat FC Twente goed voetbalde. VeS
van dat. De Enschedeërs, zonder Pa?
platz (voetblessure) speelden
tweede helft zelfs zeer zwak. Riflaconiek: „Maar wat wil je. We stq
den met 3—o voor en over twee v
ken moeten we tegen Ajax. Er woj
nu al aan bijna niets ander. "-'
dacht."

De Nijmeegse spitsspelers fl
Janssens (77ste minuut) en Theo j|

UTRECHT-TRAINER JACOBS:

—

de had de opdracht om Wim van Hanegem steeds voor zich te houden".
Slechts enkele Feyenoorders lieten
zich door deze tactiek niet in slaap
wiegen. Schneider en Jansen speelden hun normale spelletje en Rinus
Israël toonde zich opnieuw de enige
der. Met een bewondementaliteit probeerde
jn ploeggenoten tot grotere actiën aan te sporen, maar de vastgelopen Feyenoord-kar was met geen
mogelijkheid meer uit het moeras te
constatrekken In de tweede helft
teerde Excelsior tot zijn verbazing
dat het tegen dit Feyenoord een kanhad op gelijk spel. Met Ad den Butter
als vervanger van de nog conditio-

VOETBAL

bij FC Den Haag, maar zijn specFC Den Haag—telstar 2—2 (1—0)
taculaire vooruitgang inspireert
Van een medewerker
zijn collega's nauwelijks. Dat is
gisteren in de wedstrijd tegen
Telstar weer eens gebleken. Hij
Dat zon wedstrijd dan nog een
nam het eerste doelpunt voor zijn heel ander karakter kan krijgen, werd
vïf minuten een feit.
rekening, schoot daarna nog een in de laatste
Doelman Ardeseh, die de geschorste
moest
tegen
keer
de lat, maar
Thie goed verving, kwam lengte tetoch ervaren, dat de falende kort, toen Bond een voorzet losliet.
spitsen van FC Den Haag uitein- Via de paal caramboleerde de bal in
het net, I—l. Isjog was< deze treffer
delijk de doorslag gaven.
geen verontrustende factor, want uit

**

VITESSEPAS
LAAT DOOR

TELSTAR SLOEG IN
sprankelend fëg
TERUG
SLOTFASE
DE
lekker
JPF
—

In het kamp van de verliezer heerste
ROTTERDAM, maandag.
zaterdagmiddag na de derby tussen Excelsior en Feyenoord meer
voldoening dan in dat van de winnaar. Excelsiors trainer Joop
Castenmiller koesterde de o—l nederlaag als een kleine morele overwinning, penningmeester Borneman registreerde dat de ruim 24.000
betalende bezoekers voor de hoogste recette sinds vele jaren hebben
gezorgd en de spelers hadden evenmin reden tot klagen. Omdat ze zo
bereidwillig waren geweest het voordeel van eigen terrein prijs te
geven en de strijd op het Kasteel van Sparta te spelen, kregen zij de
premie voor een gelijk spel uitgekeerd.

den supporters nog in zijn oren moet
hebben nagegalmd, sprak Ernst Happel met een geforceerde glimlach:

Boude taal, die Tol nog wel wilde
toelichten ook. „Aan die tweede goal
van Notten ging een vrije trap vooraf, die Derks aan Twente toekende,
maar die Volendam had moeten hebben; bij die derde goal gaf Derks een
penalty aan Van der Vall, terwijl de
overtreding van Hans Jonk tegen
Notten ver buiten het strafschopgebied plaatsvond en dat vierde doelpunt, die eigen inzet van Zwarthoed,
had ook nooit mogen worden toegekend omdat Notten vooraf in buitenspelpositie stond."

gezond, fris en

Excelsior—Feyenoord o—l {B—1)
door OICK VAN DEN POLDER

En Feyenoord? De „reus" uit Rotterdam-Zuid geneerde zich. Hoewel
Ajax eerder in dit seizoen op eigen
veld tegen Excelsior ook niet verder
was gekomen dan I—o zege, zeiden
de landskampioenen dat ze zich hadden geblameerd.
de ontevreTerwijl het gefluit

Boute taal

(■ADVERTENTIE)

VERLIEZER
EXCELSIOR
VOLDAAN
| VOETBAL

*'

ENSCHEDE, maandag Twente thuis. „Een ploegje", zo had V*
lendam uit de kranteberichten van de laatste weken begrepen,
nogal eens steken liet vallen. Daarom ook was de palingformattf E
naar het oosten gereisd, met het vaste voornemen „er iets van te m* (
ken". „Hou", zo had trainer Hans Croon verordonneerd, „hou de ccl'
ste twintig minuten de poort gesloten en Twente zal het van de ze* t
nuwen in zijn broek doen."
1

meter van Klaas Nuninga, ca schakelde hem volledig uit. Behalve in de
tiende minuut. Toen liet hij de

zeer kwetsbaar, warrig zowel in het
defensief als in het offensief. Defensief viel dat door de geringe aanvalskracht van de Amsterdammers nauwelijks op maar in de aanval werden
de haperingen meedogenloos belicht.

FC Twente—Volendam 4—0 (3—
door ROB v. d. DOBBELSTEEN

VOETBAL

ook niet. Linder
een tactiek waarmee DWS dit seizoen Eipdhovenaren dan
„Een gelukkig doelpunt, dat FC
Nuningagevaar tehet
onderkende
gelijk
spel
een
afTwente al
wel," bekende de veelgeplaagde dwong.
recht. Haalde Schmidt Hansen aan de
kant en liet na rust Van Stippent opcoach. „Maar daardoor hebben we
draven ter versterking van het midingezeten gisherhaling
Een
had
er
verdiend gewonnen."
teren. Want PSV bleek opnieuw zeer,
denveld. Van Stippent week geen
De stelling vond, terwijl Jongbloed
nog met de handen voor de ogen zat,
een honend onthaal van de zijde van
DWS-trainer Pim van der Meent.
„Verdiend? Zeker niet. De match
werd door een persoonlijke fout beslist. Het enige wat PSV heeft is conditie. Fysiek zijn ze sterk. Meer niet.
Wij missen eigenlijk alleen een echte
doordouwer die ook fysiek sterk is.
Zet er bij ons een Devrindt in en we
hadden er twee ingeprikt."

VOLENDAMS
PLAN AL NA
5 MINUTEN
VERWOEST

was over die over-

veijbaasd. „Ik heb al zo

bezorgden

Amhemmers de nederlaag. De Nijnjj:
genaren zouden al veel eerder
voorsprong hebben kunnen
Maar de schoten van de N
spelers werden bekwaam
door keeper Bals. Bovendien k
Arnhemse keeper rekenen op o
sistentie van zijn verdedigers G
sen en Van de Kerkhof die de bi
het doel werkten nadat hij reeds fy
passeerd was. Vitesse kwam
schrijve tot één reële scorings*'_ 8
die ontstond in de 32ste minuut y
de eerste helft toen de Nijms«*£
ausputzer Miei Pijs verkeerd
I
ctlf( jff
speelde op zijn doelman
Bree. De Vitesse-aanvaller
kreeg daa door een goede mo._
heid om zijn ploeg overigens vo'*(
men tegen de verhouding :.- —> i
te br_nger maar de kleine
aanvaller kw.m niet verder da'
zijnet. Nad.t NEC middels
en Ds Jong de stand op 2—o h^ (i
bracht had Vitesse niet meer
kracht tot een tegenoffensief.

>"'>

'

JansflJ

NEC:
Dr. Bre": Kom.'lis.
F
Kamps Kroonhorsl
Piis. Mei aar
sen: Janssenp, De Jong, Muller.

:

VITESSE:
B
Van de Ke.khof, Gerritsen: Kv
(Van Tote-'oi, Wtrts; Hots, Stov
nendaal.

"

'—mm

Peru plaatste zich
BOGOTA, maandag (ANP)

voetbalelftal van Peru heeft zicb.Jj
plaatst in de finale van het
Latijns-Amerika*»
catóetoernooi
zone, voor de Olympische $__
door in Bogota met I—o te v
van Uruguay. In totaal doen in <y
zone tien landen mee, die
i
groepen z'jn verdeeld.

LASEROMS
ONTBRAK
(Van

onze

sportredactie)

—

I»
ROTTERDAM, maandag.
het elftal van Feyenoord oflt'
brak zaterdagmiddag Theo Lase'
roms. Volgens Ernst Happel w*8
de bikkelharde centrumverdedi'
ger niet opgesteld omdat hij las'
had van een beenvliesontstekingj
Dat het met de blessure w«'
meeviel, maig afgeleid worde"
uit het feit dat Laseroms als wis"
selspeler in de dug-out zat. OP
het Kasteel werd gefluisterd da'
Theo best had kunnen speleHi
maar Happel zou hem uit <»5
ploeg heben gelaten, omdat hu
woensdag, toen de Oostenrijke'
in Berlijn was om de wedstrijd
Borussia- Mónchengladbach—
Inter te zien de traning had ver'
zuimd.

HET PAROOL

PAROQLSJP@R^

Ajax stoeide
simpel
FC
Den
Bosch
met
DOELMAN VAN DER PLUYM
VOORKWAM EEN DEBACLE

k^^OETBAL

Ajax—FC Den Bosch

door RIEN BAL

s—o (2—o)

J AMSTERDAM, maandag — Ajax heeft gisteren
met FC

—

Bosch als tegenstander bij wijze van spreken een geJ>c enk van de voormalige competitieleider
Thijs Jansen
2or gelOZ e
Sint Nicolaasmiddag beleefd. De houders van
e Uropa Cu kon
den naar hartelust met de zwakke BraT *P
stoeien, zeer tot genoegen van de 15.000 tribuneanten. De enige hindernis voor een score
met dubbele cijers
d
was de talentrijke en moedige doelman Hans van der
4 uym, die nota bene kort voor de wedstrijd door een injece van Ajax'
clubarts Rolink fit was gemaakt.

'

—

AJAX—FC DEN BOSCH s—o
13 min. Keizer I—o, 26 en 54
min. Cruijff 2—o en 3—o, 60 en 72
min. G. Mühren 4—o en s—o.
Scheidsr. Pijper. 15000 toesch.
FC TWENTE—VOLENDAM 4—o
(3-0). 5 min. Van lerssel I—o, 18
min. Notten 2—o, 42 min. V.d. Vall
3—o, 76 min. Zwarthoed (eigen
doel) 4—o Derks. 11.000
FC DEN HAAG—TELSTAR 2—2
(1-0) 8 min. Roggeveen, 84 min.
Bond, 86 min. Manaveild. 88 min.
Bond 2—2. Beok. 8000.
SPARTA—FC UTRECHT 2—l
(0-1) 37 min Groenendijk o—l, 56
min. Heijerman I—l. 80 min. Klijnjan 2—l. V.d. Kroft. 16000.

Hans van der Pluym moest
vijf keer kansloos naar het net
daarbij waren twee treffers
uit strafschoppen van Gerrie
Mühren
maar de doelman
van FC Den Bosch heeft tal van
kopballen en schoten op schitterende wijze gestopt.
Ajax was van het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Pijper
af tot het einde in het offensief.
De Amsterdamse ploeg haalde

—

—

EXCELSIOR—FEYENOORD o—l
(0—1) 16 min. Wery o—l. Corver.

24000.
FC GRONINGEN—MVV I—o
(0-0). 88 min. Schipper I—o. Wellinga. 7000.
NAC—GO AHEAD EAGLES o—l
(0 —0). 62 min. Ter Mors o—l. Boogaerts. 6500.

dan ook een record van 26 hoekschoppen. Slechts uit een er van
viel een doelpunt.

Boogballetje

FOTO:

KROON

RON

Johan Neeskens werd
ort voor rust bij een po-

§lng in het druk bevolkte
tr afschopgebied van FC
en Bosch een bal
te kopP en aan het
hoofd gewond.

middenvelder

gorden
\et

oor. dat

is", vertelde

clubarts Rolink later

a de
verzorging van de

"«ernational.

bÜÏtenlandsvoetbal^^^^^^

Pc. -

(Go Ahead Vzgtes)
l *.'i
°or_>" 1, c?o??maker (Feyenlo: 4 t/_ _" £owalik (Sparta)
Ul Jk (Fr (_r? V) en Groenen-

.

tl
t, g ; ? t/m
cr_r^ fP
f (;^c^jax) Coenen

>
Xceffl _>Couperus
(FC
Deniit
(MVV),
?**"> (NAr\' Brokamjp
B
Ü?er V«i_ rta)
Be
7: u t/m 1».
_én l' °svelrfenKoud(FC

'

gen Derby County met I—3. Twaalf
Engelse topklasse-spelers kregen zaterdag een boeking. Bij Derby County—Manchester City alleen al vijf
onder wie de internationals Lee.'Bell

Twee verrassingen van formaat in
België. Standard Luik ontsnapte
uit
tegen Mechelen aan een nederlaag
(0 —0) terwijl Anderlecht bij Club
Luik zelfs beide punten verspeelde: en Summerbee.
I—o. Club Brugge werd alleen-leider
door een moeiteloze 3—o zege over
Ujpest Dosza, kwartfinalist EC I, is
Lierse SK.
Hongaars herfstkampioen geworden.

i»

Den
Jan (Sparta) en
Van V
<FC Utrecht) 6; 18
t/m
(Peyen" _**"* (Ajax), Wery
lJtrech?)ord,
(FC
lsen
da»») 5. en" Bond (Volen-

J:h^

°

.

Van onze sportredactie

AMSTERDAM, maandag. Het prestige van Real
is aan
het afbrokkelen. Nadat de Madrilenen vorige week in Madrid
eigen huis al
teleurstelden tegen Rinus Michels' Barcelona, werden zij gisteren nog
meer vernederd. In de uitwedstrijd tegen Las Palmas ging de onder
roem gebukt gaande Munoz' elf met 2—o ten onder
Valencia profiteerde maar half
Crystal Palace haalde verrassend
van de misstap van Real. Door uit in de League. VeeStend tegen degradatie
ondervond j titelkandidaat
zelf gelijk te spelen tegen La CoSheffield United waartoe de paleisruna nestelde de formatie van Di bewoners in staat kunnen zijn: CrysStefano zich naast Real aan de tal won met s—l. Manchester United
kop. Barcelona klom via 2 0 verstevigde zn koppositie via 3—2
op Nottingham Forest, bij een
thuiswinst op Granada van de wmst
nederlaag van grootste rivaal en conachttiende naar de veertiende current Manchester City. De Citizens
verloren de belangrijke wedstrijd teplaats.

EREDIVISIE

EERSTE DIVISIE

_

JEUGDTEAM
NAAR DE KWARTFINALES
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_
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FC den

Manchester United

20
Manchester Citp
20
Derby County
20
Leeds United
20
Italië
Juventus
Inter
AC Milan
AS Roma

8
8
8
8

Excelalor-Feijenoord

Gronlngen-MW

Portugal
Benfica

32 Sporting

10 IS
10 17

17 Spanje
27 Real Madrid
27 Valencia
Sevilla
Malaga

12 17
12 17
12 14
12 14

13
11
11
11

België
FC Brugge
Standard L.

Anderlecht

Haag-Tel.tar

Sparta-FC Utrecht

Via s—l winst op Egcr kon Ujpest
halverwege het seizoen gaan rusten
met een voorsprong van vier punten
op de naaste concurrentie: Ferencvaros en Salgotarjan. Zes van de zeven
andere EC I-kwartfinalisten staan
overigens ook zeer hoog genoteerd in
hun landscompetities. Alleen Arsenal
leeft met een achtste positie wat beneden zn stand.
AC Milan leed in Italië een verrassende thuisnederlaag (0—1) tegen
nieuwkomer Mantua. Inter had uit
geen moeite met Bologna (0—3) terwijl Roma—Cagliari voor 75.000 kijkers bij een 2—2 stand werd afgesloten. Juventus, koploper, won de derby met Torino met 2—l. In Portugal
won Benfica de derby tegen Atletico
heel wat overtuigender: s—l.
Engeland

20 II

—

PARIJS, maandag (ANP)
Het
Bulgaarse jeugdelftal heeft zich als
laatste geplaatst voor de kwartfinales
van het toernooi om het Europese
voetbalkampioenschap voor landenploegen voor spelers tot en met 23
jaar. In Rennes versloegen de Bulgaren Frankrijk met I—o. De acht finalisten zijn: Tsjechoslowakije (Groep
1), Bulgarije (2), Griekenland (3),
Rusland (4), Denemarken (5), Zweden (60), Nederland (7) en WestDuitsland (8). De loting van de
kwartfinales heeft plaats op 12 januari aanstaande in Zürich.

<AD VERTENTIE)

_uVtUk
bft\met
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In de laatste wedstrijd van groep 2
in het toernooi om het Europees
kampioenschap voor .andenploegen

NEC—VITESSE 2—o (0-0). 77
min. Janssens I—o. 82 min. De Jong

2—o. Venvoort. 12000.
Ajax

16 13 3 0 29 37-8

(1)

16 13 1 2 27 32-6
16 10 4 2 24 23-6
16 8 6 2 22 37-18
16 9 3 4 21 25-18
FC Utrecht (6)
16 8 3 5 19 27-18
(71
NAC
15 5 6 4 16- 21-23
(9)
Telstar
16 6 4 6 16 19-2*
NEC (lOi
15 7 1 7 15 15-17
GA. Eagles (11)
16 6 3 7 15 23-24
16 7 1 8 15 16-19
MW (8)
PSV (13)
16 4 5 7 13 21-16
FC Groningen (14) 16 3 7 6 13 20-21
DWS (12)
16 5 3 8 13 12-23
16 3 4 9 10 8-19
Excelsior (15)
Volendam (16)
15 1 4 10 6 6-28
Feyenoord

(2)
FC Twente (3)
Sparta (4)
FC Den Haag (5)

FC Den Bosch (17) 15
16
Vitesse (18)

1 3
1 3

11 5
12 5

7-35
7-35

Vitesse—Ajax, FC Den Bosch—

FC

Twente,

Volendam—FC Dei-

Haag, Telstar—Sparta, FC Utrecht

—Excelsior. Feyenoord—FC Groningen. MW—NAC, Go Ahead Eagles—PSV. DWS—NEC.

12 _0i
12 119
12 13

NAC-GA Eagles
NEC-VlteiM
VW-Graefschap

SW-VolewUck
Wagen.-Heerenveen

AZ'67-Hereelea
HVC-Veendam
DFCPECZw.
Fort. SC-Elndhoven

2M [
3[] ffl [
4M[

s[][g []
6gj [
7fa [
[
9 [~] ffl f
10 [
11 Jg [
12 Qj[
13 [~1 W [

Negen deelnemers met derjuiste
tien
voorspellingen
hebben zich gisteravond aan-

bU het kantoor van de
had 688.177 deelnemers, die
zorgden voor een inleg van
1.635.875 gulden. Voor de
prijzen is een bedrag beschikbaar van 691.975 gulden. De
eerste,
tweede en
derde
prijs en de extra premie zijn
172,993
elk
gulden.
gemeld

versloeg Bulgarije zaterdag in Sofia
a kn k met
,Blj de rust
Jl J o—o.
Ho
n n De Bulgaarse
de stand
doelpunten werden gemaakt door Jekok (47
min.)
en Mikhailov (82)
Frankrijk scoorde Blanchet Voor
(84)
Door deze uitslag heeft Hongarije
zich geplaatst voor de.kwartfinales

r?~r.-

Turkije heeft gisteren te Izmir met
I—o (rust 0—0) gewonnen van Polen
in de laatste wedstrijd voor groep 8

van het toernooi om het Europees
voetbalkampioenschap. In deze groep
had West-Duitsland zich reeds geplaatst voor de kwartfinales. Het beslissende doelpunt te. Izmir werd in
de 52ste minuut gemaakt door Cemil.

SC CAMBUUR—FORTUNA VL
o—l (0—1). 40 min. Rob-emond
o—l. Kloppen. 3000.
FORTUNA
SC—EINDHOVEN
o—l (0—1). 1 min. Weber o—l.
Weerink. 7000.
Heerenveen
Haarlem (2)

(li

Eindhoven (5)
Wageningen (3)
Roda JC (4)
AZ '67 (7)
Blauw Wit (6)
Fortuna SC (8)
FC VW (10)
SW (12)
Veendam (B)
PEC Zwolle (11)
HVC (17)
Willem n (14)
Cambuur (15)
Heracles (13)
De Graafschap (16)
Fortuna VI. (19)

Volewijckers (18)
DFC (20)
Helmond Sport (21)

10 12 5 2 23 28-10
18 12 4 2 28 25-11
18 8 7 3
18 10 3 5
18 9 4 ö
18 7 7 4
18 9 3 6
19 7 5 7
18 6 6 6
18 7 4 7
18 5 7 6
18 5
7
18 6 4 B
18 5 5 8
18 6 3 9
18 6 3 9
18 3 7-9
18 3 7 8
18 3 7 8
18 4 5 9
18 3 510

«

23
23
22
21
21
19
18
18
17
16
16
15
15
15
14
13
13
13
11

I__2

24-21
23-18
20-12
20-14
24-21
20-15
22-25
21-25
21-23
20-28
20-21
21-23
80-24
17-21
13-21
11-20
13-23
15-29

PROGRAMMA
De Graafschap—SVV, De Volewijckers—Wageningen, Heerenveen
—Rc-da JC. Heracles—FC WV, Willem II—AZ'67, Veendam—Haarlem,
PEC Zwolle-JIVC, Helmond Sport
—DFC. Fortuna VI—Blauw Wit,
Eindhoven—SC Cambuur.

2 3

1 ,'"

sportlotalisator. Sporttoto 20

BULGAARS

?]* ,

_
C_iL

4.n 5-12-71

(ADVERTENTIE)

ze lhekke (Wagenin(,leer»_' 2 en 3. C. Kist ir
l en Heynra (FC
VVV)
n ve__o* e
Haan <Hee.!
Van Meeteren
,(SVV) g. n B
aa
re man (Haar_*> 8t/m,
Hoekstra
Bohnen en
(FC
n en
Vvv >. CoolVan p
«i 13 "«WJ (Roda JC) 7:
Poi-t> en n» » US (Hel mond
Puyt 'Wagenin?5,E n) 6+
U
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SW—DE VOLEWIJCKERS I—o
min. Van Meeteren I—o.
Hoppenbrouwer. 2000.
WAGENINGEN—HEERENVEEN I—4 (0—1). 27. 57 en 70 min.
C. Kist jr o—l, o—2 en o—3, 81
-min. Ooms I—3, 89 min. C. Kist jr.
I—4. VanRavens. 6500
AZ'67—HERACLES 4—o (0—0)
46 min. Grobben (eigen doel) I—o,
55 min. Van Rijssel 2—o, 64 min.
Sehaafstra 3—o, 84 min. Van Rijssel
4—o. Serrevoets. 3000.
HAARLEM—WILLEM H 2—l
(0—0). 52 min. Smit I—o. 75 min. V.
d. Bergh 2—o, 89 min. Wielaert 2—l.
Jonker 8000.
HVC—VEENDAM I—o (1—0) 5
min. Van Maurik I—o. Van Eijk.
1000.
DFC—PEC ZWOLLE 2—o (0—0).
50 min. Bouman I—o, 72 min. Van
Oor-ohot 2—o. Brouwer. 1200.
BLAUW
WIT—HELMOND
SPORT 2—o (1—0). 5 min. Cornwall I—o, 50 min. Bosdijk 2—o.
Vermeij. 1500.
(1—0). 43

—

TOPSCIRERS

-13
i,E

Dorpmans. 4000.

BARCELONA KLOM NA
WINST OP GRANADA

moest

vervangen. „Een
in het

FC VW—DE GRAAFSCHAP
I—o (0—0). 86 min. Vercoulen I—o.

TOTO

*v an onze sportredactie)
maandag

e

—

FC Den Bosch bleek zo zwak, dat
Ajax vaak met elf man op de Brabantse helft stond. Stuv behoefde al- Op alle manieren probeerde FC Den Bosch gisteren Cruijff af te stoppen. Hier bijvoorbeeld tracht Atie Graauleen maar in actie te komen bij een mans in een „onmogelijke positie" Cruijff aan het shirtje te trekken.
FOTO: RON KROON
vrije trap van Ad Graaumans. In de
het net. Hij trof een ogenblik later Gerard Schuurman viel de produktie
2<ste minuut kopte Cruijff uit de elfde lat. Het arme FC Den Bosch kon stil. Kees Krijgh kreeg nog een goede
de hoekschop raak. Willy
Graaumans alleen
maar tegenspartelen. Een overviel vervolgens uit en werd
kans in vrije positie voor Stuy, maar
vervantreding tegen Cruijff kostte de ploeg die wilde niet voor Van der Pluym
gen door Gerard van der Hout.
een strafschop en Gerrie Mühren
onderdoen.
Ajax kwam na rust terug met zorgde
voor 4—o.
Haan in de plaats van de geblesseerAJAX: Stuy: Suurbier. Hulshoff, BlanHet aantal hoekschoppen steeg tot kenburg.
Krol: Neeskens (Haan), Van Dijk,
de Neeskens. Het publiek verlangde boven de twintig en [Hans van der
Gerrie Mühren; Swart, Cruy_f, Keizer.
actie en de ploeg honoreerde dat verPluym stopte, zij het niet zonder gezoek met een lawine van aanvallen. luk, de onmogelijkste
DEN BOSCH: Van der Pluym: Van der
ballen. Ajax Ley.
Cruiiff joeg uit een lage voorzet van bleef aanvallen, maar' na
Schuurman. Van Rooy, Willie Graaueen
ingemans (Van der Hout); Ad Graaumans,
Blankenburg de derde treffer tegen schoten strafschop wegens hands
van Krijgh; Ciric. Ouwen-, Verhagen, Mitic.

Johan Neeskens is geblesseerd
ter aarde gestort.
Later bleek
a « blessure
mee te vallen.

PSV—DWS I—o (0-0). 55 min.
Van Stippent I—o Van Gemert.
11000.

EERSTE DIVISIE

In de periode voorafgaande
aan de openingstreffer van Piet
Keizer
in de dertiende minuut
had Van der Pluym zich al
onderscheiden door enkele prachtige reddingen. Het geraffineerde boogballetje van de rechtervoet van Ajax' aanvoerder was
eenvoudig niet te stoppen.

—

—

AMSTERDAM, maandag.
Door de overwinning van Ajax, Feyenoord,
FC Twente en Sparta is er aan de kop van de eredivisie niets veranderd.
Ajax en FC Twente wonnen gemakkelijk en royaal; de beide Rotterdamse
ploegen echter, hadden vrij veel moeite met hun tegenstanders. FC Utrecht
raakt na het verlies tegen Sparta uit de kopgroep. FC Den Haag handhaafde zich gedeeltelijk door het gelijke spel tegen Telstar. De strijd in de
eerste divisie lijkt voorlopig gestreden omdat Heerenveen op de Berg genadeloos met Wageningen afrekende. Eindhoven klom via de zege op Fortuna SC naar de derde plaats. Het heeft net als Wageningen een achterstand van vijf punten op Haarlem.

(2-0).

I

valt mee

HEERENVEEN
VERNEDERDE
WAGENINGEN

EREDIVISIE

nders

Blessure
Neeskens

- maandag 6 december 1971 -11

EDE EN ENSCHEDESE
BOYS RIANT OP KOP
AMATEURS EERSTE KLASSE

Gouda en Roodenburg hebben in de eerste klasse B hun voorsprong op
UVS en Xerxes kunnen vergroten. Gouda won uit van Papendrecht en Roodenburg versloeg Fluks. UVS en Xerxes kwamen tegen resp. RVC en Unitas
niet verder dan een gelijk spel. Emmen werd door de overwinning op
runner-up Drachten de nieuwe leider in afd. C, omdat het nu een punt meer
heeft dan het niet spelende Oosterparkers. Germanicus klom naar de derde
plaats. Ede en Enschedese Boys kregen een riante voorsprong op de rest
in afd. D, omdat de Boys Eilermark een zware nederlaag toebrachten.
Eerste klasse ,\
Elinkwijk
11 13
11
OWO
17
SDW
11 16
Uithoorn
11 13
Rood Wit A 11 11
AFC
11 10
DCG
U 10
Zilverm.
11 10
Hollandia
11 9
Spartaan
De
11 7
Zandv. M.
11 6
ZW
11 5

17—7
13—3
18—8
14—10
5—9
14—15
15—16
18—20
14—13
6—13
11—21
5—16

Eerste klasse B
Gouda
11 17 19—4
Roodenburg
11 16 17—6
UVS
11 14 IS—9
Xerxes
11 14 15—12
Papendrecht
11 12 15—14
RVC
11 11 16—14
Unitas
11 10 16—18
11 10 11—21
Neptunus
De Musschen 11 9 16—19
CVV
11 9 12—15
11 5 7—lB
Fluks
Lugdunum
11 5 9—21

Eerste klasse C
Emmen
13 19
Oosterpark.
13 18
Germanicus
13 17
Drachten
13 16
Sneek
13 13
Leeuwarden
13 13
CEC
12 12
Velocitas
13 12
Muntendam
14 11
Alciries
13 10
MOW
U 8
Hark. Opeinde 12 7

24—11
23—12
16—6
19—10
15—10
12—11
10—12
13—18
18—23
B—l 7
14—29
9—17

Eerste k'asse E
11 17
LI 17
11 14
BW
11 14
TOP
11 12
SC Gastel
12 11
Helmond
1,1
11
Sch ndel
11 10
TSC
11 10
VCW
11 9
Geldrop
11 9
1,1
Middelburg
8
RKC
11 2

19—9
21—13
20—8
21—12
11—8
12—15
11—dS
16—16
10—12
10—13
11—16
7—16
7—33

Eerste klasse D
Ede
12 20 22—8
Ensch. Boys
12 17 19—12
SC Enschede 13 16 14—10
Be Quick
12 15 24—15
Eilermark
ia 14 16—16
Hengelo
12 13 12—9
Quick '20
1_ J 2 14—16
Viet. Boys
12 11 13—15
RKHVV
11 9 6—lo
Quick N
12 7 10—18
Rietvogels
'2 5 9—20
DOS
13
12 5 B—lB

Eerste klasse F
Caesar
_2 21
Heer
12 18
Almania
12 17
Minor
12 13
SVN
12 12
SC Irene
12 12
Roermond
12 11
MXC
12 10
SVM
12 10
Voerendaal
12 8
Sanderbout
12 6
Rios '31
12 6

25—7
03—9
28—15
16—11
16—15
16--7
19—16
10—13
11—19
10—17
14—35
9—25

Sparta "25
Veerse Boys
DESK

DTS WIPTE HUIZEN

Een droom
van een vrouw
in dienst van
Hmbons droom.
panorama
.
JK

UIT ZATERDAGBEKER
ZATERDAGVOETBAL
De bekerfinalisten van vorig seizoen bij de zaterdagamateurs hebben
zich voor de tweede ronde kunnen plaatsen. WHC versloeg Urk en Zwart
Wit'2B versloeg Ercelsior Pernis. Voor niet minder dan 10 eersteklassers is
de bekerstrijd echter afgelopen, omdat zij zich volkomen verkeken op de
kracht van hun lager geklasseerde tegenstanders. Zo schakelde derdeklasser DET SVZW met 7—2 uit en het in dezelfde klasse spelende DTS
rangeerde Huizen op dood spoor. Verder verloren: Amstelveen, Ter Leede,
VVOG, 's-Gravenzandse SV, Heerjansdam, Be Quick'2B, WVF en Harkemase
Boys.

Kozakken Boys plaatste zich tegen Jodan Boys pas na het nemen van
strafschoppen. Spakenburg had een verlenging nodig tegen YFC evenals
Quick Boys tegen Oranje Wit. Ook het in de competitie ongenaakbare ACV
wist de strijd tegen Orethina pas in de verlenging te beslechten.

12 HET PAROOL

PARQOL^PQI-T

ROHDA SAMEN
MET EIBERS

Kampong leidt wedloop na kleurloze strijd met Amsterdam

Ebbens in
topper de

ONGESLAGEN

Van

—

haalde.
Het pas gepromoveerde PAMS bleek na -de nederlaag van \
vorige week tegen de Eibers geenszins aangeslagen. Integendeel
een enorme inzet en uiterst snel combinatiespel op de vieïf
meter wist het bij de stand 4—4 afstand van Die Haghe te neffl*T
volkomen verdiend met 11—8 te winnen.

een medewerker

Blauw Wit is in B de enige
ploeg die uit twee wedstrijden de
volle winst heeft weten te behalen. De ontmoeting met De Danaiden eindigde in een zege van
10—5. LUTO zorgde voor een
doelpuntenlawine tegen PSV:
19—9 en Koog Zaandijk bereikte
tegen Oost Arnhem ook al dubbele cijfers: 12—7.

het te druk

met afremmen van tegenstanders op

het middenveld en Westerbeek, Eeftinck Schattekerk en Van der Harst
slaafden er niet in de noodzakelijke
paniek rond de Utrechtse slagcirkel
te veroorzaken. Ook Boeke, invaller
voor de geschorste Van den Berg,
kwam er weinig aan te pas.

Uitblinker

Dat was voornamelijk het resultaat
van het Amsterdamse tactische concept, dat op de buitenspelval was gericht en aardig werkte, wat trouwens
bij de bestaande buitenspelregel ook
niet zo erg moeilijk is. Heel wat
Niet veel later redde Ebbens bomoeilijker had Amsterdam het met vendien de zege voor zijn club toen
de rest van de ontwikkelde tactiek: Nico Spits een strafcorner magnifiek
om hoge ballen over de Utrechtse in de rechterbeneden hoek sloeg,
waar Ebbens de bal koelbloedig op
de stick nam en corner sloeg. De lange hoekslag was de inleiding tot een
hele serie korte en lange hoekslagen
waaruit Amsterdam vergeefs probeerde de gelijkmaker te forceren.
Dat gelukte ook niet, toen Frans
Spits als zeer aanvallende middenvoor ging opereren.
In het Zuiden liep HTCC zich op
eigen terrein te pletter op Were Di,
dat door een doelpunt van Metsers in
de tweede helft een verrassende I—o
zege behaalde. Hem vervolgde in
Oost de zegereeks en Nijmegen
moest tegen Upward andermaal met
een gelijk spel genoegen nemen o—o.0—0.
De Groninger Studenten hadden in
Noord uitstel van de ontmoeting met
IHHC gekregen in verband met een
buitenlands tournooi. GCHC droogde
GHBS af, 9—l.
De standen bij de heren:

Oud-international Sebo Ebbens van Kampong (voorgrond) in duel met Amsterdam-aanvaller Westerbeek.

■

Bekkervelds
overmacht
op DVC
was te groot

west

Van een medewerker

AMSTERDAM,

maandag

—

Bekkerveld heeft de kans op het
kampioenschap van Nederland in
eigen hand gehouden. De lastige
inhaalwedstrijd tegen het Dokkumse DVC, werd met 3—l gewonnen. Delta Lloyd/AMVJ, vol-

gend weekeinde aantredend voor
de strijd om de Europa Cup tegen
Innsbruck, had geen moeite de
vooruitgespeelde wedstrijd tegen
HVS met ruime cijfers te winnen.
(3-0).
In de sfeervolle sporthal in Dokkum, gevuld met 900 toeschouwers,
hebben DVC en Bekkerveld gestreden om aansluiting bjj de damesvolleybaltop._ Beide puoegen hadden tot
nu toe eén partij moeten prijsgeven
en verder verlies zou bijna zekere
uitschakeling voor de titel betekenen.
Daarvoor speelt op dit moment Detry/Haag te sterk. Een geweldige inzet en een ontzettend enthousiast
meelevend Fries publiek hebben
DVC niet kunnen redden.

Overmacht

Daarvoor was de overmacht van
een technisch zeer goed spelend Bekkerveld te groot. De opbouw van de
Dokkumer ploeg is redelijk, maar het
ontbreekt de aanval aan hardheid en
slagkracht En dat bezitten de Heerlenee meisjes nu juist wel. Onder
aanvoering van een voortreffelijk
spelende Truus Gielen, die de mooiste set-ups uit haar handen Bet komen, werd alleen de eerte set uit
handen gegeven.
Stand

aan kop:

Detry/Haag
Vredestein

7_h

DVC
6—lo Bekkerveld

7—lo
*-8

Amsterdam
HCG
HHIJC
Schaerweyde

11
11
11
11
11

19
17
16
14
13

Laren
Victoria
BMHC
SCHC
Hilversum

11
11
11
11
11

9
9
6
5
3

Zuiden
EMHC
HTCC
Oranje Zwart
MEP
Venlo

11
11
11
11
11

17
14
14
12
11

Breda

11
11
11
11
11

11
10
10
6
6

Oost
Hattem

,-H _osch

Tilburg
MOP
WereDi

Uniam

15 Zwolle
9 13 Drienerlo
9 13 Arnhem
8 8 PW

9 8
9 7
8 2
8 1

Noorden
Gr. Stud.
GCHC
Groningen
HMC

8
9
9
9

9
8
9
9

Nijmegen
Upward

S

16
14
13
10

GHBS
IHHC
LHC
Emmen

HZC/DE ROBBEN VERLOOR
Recco, moesten de

WATERPOLO
Van een medewerker

—

Hilversummers dit weekeinde hun meerdere erkennen in de Russische kampioen CVSK Marina uit Moskou
(9—7) en Mladost Zagreb uit
Joegoslavië (4—1).

De NederHVAR, maandag.
Datzelfde Mladost werd uiteindelandse waterpolokampioen HZC/ lijk
Europees kampioen. De
De Robben is in de finale-poule ploeg ook
bleef ongeslagen. Pro Recco
van het toernooi om de Europa- werd tweede (vier punten) en CVSK
Cup niet verder gekomen dan de Marina derde (twee punten).
vierde plaats. Na de nederlaag,
Voor de Nederlandse hoo.dklassevrijdag, tegen het Italiaanse Pro competitie
werd dit weekeinde een

ALLES

duel tussen De Meeuwso en Nereus treffer van Huib Maas (1—0). Ton
overgespeeld. De Zaandammers, die Stam scoorde tegen (1 —1), maar opde punten hard nodig hebben, hadnieuw Maas wist daarna een r!rafdan met succes protest aangetekend worp feilloos in te schieten (2—1).
tegen de gang van zaken rond de toepassing van de 45-secondenreigel bij De slotfase was duidelijk voor De
de eerste wedstrijd. Voor De MeeuMeeuwen. De internationals Hans
wen was de uitslag van het duel oveWouda en Torn Schmidt schoten De
rigens ook belangrijk vanwege de Meeuwen naar een moeizame overaansluiting met de top van de hoofdwinning: 4—l.
klasse.
Stand hoofdklasse: RZC/De RobNereus bood in de eerst, twee peben 6—12, Neptunus—Amersfoort 6
riodes uitstekend tegenspel, hoewel —10, De Meeuwen 6—lo, ZIAN 6—9,
De -Meeuwen technisch beter was. Neptunus Arnhem 6—B, AZC 6—5,
Pas in de derde speeltijd wist De DZV 6—3, UZSC 6—3, Neureus 6—2,
Meeuwen dit uit te buiten door een HZPC 6—l, DJK6—I.

West
Amsterdam
HGC
SCHC
HBS

17
13
11
8

"s-H"bosch

9
9
9
9

13
13
10
10

Oost
Arnhem
Union
Nijmegen
Bully

9 14
9 12
8 11
910

Upward
Apeldoorn

Noord
Gr. Stud.
GCHG
HMC
Groningen

9
9
9
9

GHBS

Zuid
Or. Zwart
Veolo

WereDl

18
14
11
10

BDHC
Gooische

Kievieten
Voordaan
Hapidity
MOP

EMHC
MEP

PW

Quick
Graspiepers
HVA
I__C

9
9
9
9

8
7
6
3

9
9
9
9

9
7
6
4

9 S
9 8
9
9 3

_

9 9
9 6
9 3
9 o

ZAALHANDBAL

—

TIFLIS, maandag (ANP)
Het Nederlandse zaalhandbalteam
heren heeft dit weekend in een internationaal toernooi in de Russische
stad Tiflis twee nederlagen geleden. Zaterdag werd de Oranjeploeg
met 19—14 geklopt door de Sowjet-Unie, gisteren gingen de Nederlanders tegen Roemenië met 22—12 ten onder.

.

De andere uitslagen in het toernooi
Tiflis luidden: Roemenië—OostDuitsland 17—16, Joegoslavië—Oekraïne 23—23, Joegoslavië—Oekraïne
13—9, Oost-Duitsland—Sowjet-Unie
20—19 en Georgië—Bulgarije 19—15.
in

'

Flaming
Six na
winst
'lid' van
winst

drafélite
PAARDESPORT

Van een medewerker

%

HILVERSUM, maandag-J
prises op de draversbaan JÊ
versurn. Ze kwamen gis jj
dag het meest duidelijk m
drukking in de hoge uiti#
gen van de totalisator. Val»»
andere Fury Spencer en ï
van Wendy. Het
evenwel, de allround Stay^bracht geen verrassing.

Uitsland
ajSïi

Pepemotenprijs 2000 m. met
Johnny Walker (J. Voorhaar) 2
2. Hanover D: 3. Juweeltje Ca,_É

'fSf'

Winn. 1,70. PI 1,40, 3.50. 1.70 K«W
Trio 138,-. Schimmelprijs 2440 n|;j|j
frau W (J. van Dooyeweerd) 3~!M
2 Icarus Hanover. 3. Jan
Winn. 3,40. PI. 1,30, 1,40, 1,30
Surpriseprijs le afd 2000 m met
1. Henri van Wendy (P. HeyOS*
1.24.7; 2. Jody Con Dios: 3. Ike £1,
Toto: Winn. 7.10. PI. 1,90 2.10,
27,90 Trio 264,60. St
1600 m. met autostart. 1. Cao's*.,
Woudstra) 2.14.1. 1.23.8; 2. Eric r
Damas. Toto: Winn. 5,10. PI.
Koppel 14,10. Marsepeinprijs 2°ïj I
autostart: 1. Fiery Spencer
2.46.9. 1.23.5: 2. Ingrid
Belwin Toto: Winn. 12,80 PI TËr
2,50 Koppel 25,80. Trio
f-,
Stayersprijs 3800 m. 1. Flaminjjfc.
Wagenaar jr.) 5.21.5 1.23.3; 2.
For Ever Toto: Winn 1,60.
3,50 Koppel 3,80. Zwarte PietprUJtf'
1. Gratie Norton (H. van Dijk)
(
2 Edoublaise 3 Ina Toto:
1,50. 2,10 1,30 Koppel 3,- Trio
Nicolaasprijs 2e afd. 1600 m. nie l«ff
1. Gay Rodney (J. van DooyeW*;!
1219 2 Hanneke Tabor 3
VE Toto Winn. 6.-. PI 1,70. l,9°'fVP
pel 4,-. Speculaasprijs 2040 m: 1. i_
van Dooyeweerd) 2.53.3, 1.25.8: *W
Hanover 3. Iris Way. Toto WüHUi,
5,70, 1,80, 1,50. Koppel 7,80. Trio Kft1
priseprijs 2e afd. 2000 m. met »w ilb(
Indra Shadow (M. v. d. Togt)
2. Isnathan; 3 Jelle v.d. Lende. T "(
5,20. PI. 2.10, 1,60 2,- Koppel 4,10L

.Jli

3JSJL

de dames:

9
9
9
9

*"*

*J 1

Dames

bij

scor«J

Het was Jan Wagenaar jr
die het sterkste onderdeel "■
programma beheerste. Onda"
lekke band die Flamingo S
handicapte. De pikeur
leidde Flamingo Six in de
over 3800 meter bekwaam 5
triomf. De jaarverdienste va 'Jjl
go Six steeg daarmee tot lfr_
37.000 gulden. Waarmee
drie weken van een plaats in.J
denmoot oprukte naar het eUf;
je van meest winnende paarde*" i
in nam hij de vijfde positie

Bij de dames moest Amsterdam
het eerste punt aan de tegenstanders
laten. Gooische speelde een zeer felle
partij, terwijl Amsterdam niet zo
geïnspireerd voor de dag kwam. Kiki
de Wolf bracht na rust uit een voorzet van Danielle Mares de kampioenen toch nog op I—o. Gooische
kwam vlak voor tijd gelijk door een
blunder in de Amsterdamse defensie.
José Vorsteman buitte de fout uit:
I—l.
De standen

Het Zuiden kon in de resjl
speeltijd slechts eenmaal
dat de Amsterdammers geluk**
een overwinning van 9—B de K
kamers konden opzoeken. *
speelde tegen PSV zonder Wj
ter, die wgen. ziekte verstek
laten gaan. Coach Jan van
verving hem door Paul Hartifl
als vakgenoot naast zich kree
Bruintjes die de plaats inn|
Jan Soeverein. De tandem S
Kool opereerde in het ande!
waarbij als vanouds Strobos d
aangever werd van Kool, die o>
zes doelpunten liet noto
Bruintjes had in Paul Hartman
zo een goede aangever; hij bic
achter en scoorde eveneens zfi
PSV, dat qua vektepel toch e|
wassen tegenstander bleek
had tegen dit geweld geen v*
LUTO won met 19—9.

hoofdn^*

6
5
4
2

NEDERLANDSE HEREN
VERLOREN TWEEMAAL

Nederland neemt aan het toernooi
deel ter voorbereiding op de kwalificatiewedstrijden voor het 'ympisch
toernooi in München, die ir et voorjaar in Spanje worden gesp d.

Archipel en Het Zuiden speelden in Rotterdam een uitstekende
wedstrijd, die van het begin tot
het eind het publiek heeft kunnen
boeien. Het Zuiden, vergeleken bij
het vorig seizoen versterkt met
Lucas van Krieken, Theo Korporaal en Yvonne Abbenhuis, heeft
het tot twintig minuten in de
tweede helft kunnen bijhouden,
maar moest toen afhaken. Tot dat
moment hadden beide teams afwisselend de leiding, daarna liep
Archipel door doelpunten van
Henne Meijntjens en Janne Engelberts weg van 7—7 tot 9—7.

De Kampong-aanval werd goed
aan banden gelegd door de versterkte Amsterdamse defensie. Dat de
winst toch in Utrechtse handen
kwam was het gevolg van een goede
actie van de voortreffelijke Sebo Ebbens, die in de achtste minuut van de
tweede helft na een strafcorner de
van doelman Boudewijn Hoek terugkomende bal hoog in de Amsterdamse touwen joeg.

Kampong

tij
Ro|

-"*l

—

VOLLEYBAL

een medewerker

In de hoofdklasse A bleven Ons«
AMSTERDAM, maandag
nest en ROHDA ongeslagen. De Hagenaars scoorden liefst
doelpunten tegen AKC, dat niet verder dan tien kwam.
kwam na een povere eerste helft tegen Wordt Kwiek ( 2
halverwege de tweede periode goed op schot. Via 4—4 ze ëeA
het tenslotte met 9-4. Eigenlijk wel een beetje verrassend
overwinning van 11—8, die Vicus Orientis op Westerkwartie'

In de wedloop om de bovenste
AMSTELVEEN, maandag
plaats in de hockey eerste klasse westen heeft Amsterdam het gisteren in het Wagener stadion tegen Kampong moeten afleggen. Het
werd I—o voor de Utrechters, een resultaat waarop weinig valt af
te dingen, al heeft het er lange tijd naar uitgezien dat de beginstand
in ere zou worden gehouden. Maar een herhaling van het gelijke
spel (2 —2) dat de eerste ontmoeting tussen de beide rivalen opleverde, heeft Amsterdam toch niet kunnen bewerkstelligen.
Het was een vrij kleurloze top- slagorde rond de middellijn af te
werken. Frans Spits had

per, waarbij het in groten getale
afwezige publiek gelijk heeft gekregen. Twee vrijwel even sterke
ploegen met het grootste arsenaal
aan actieve en gewezen internationals (Bolhuis, Litjens, Martijn
Nolet, de pas afgevoerde Heiko
van Staveren en Sebo Ebbens bij
Kampong en Nico en Frans Spits
bij Amsterdam) hielden elkaar
op een meter of tien aan weerszijde van de middellijn constant
in evenwicht.

Van

MICRO-KORFBAL

grote man
HOCKEY

- maandag 6 december'"
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Een gevaarlijk moment voor het

Meeun/en-doel. Rechts Hans Stam van Ne reus; links doelman Schmidt van De
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APPIE HAPPIE in de zak van Sinterklaas
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door Dik Bruynesteyn
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van Heide Rosend
KEULEN, maandag (AN?Uj
reldrecordhoudster verspn?W[

Westduitse Heide Rosendali'
Keulen tijdens indoorwedf'
verspringen gewonnen

met

ter.
De Brit Lynn Davies verlyjj
heren van de Westduitser
ner, resp. 7.65 meter tegel* JE
ter. Met deze prestaties
drie atleten de limiet gep? ,TJ(
was gesteld voor

Europese
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die in maart 1972 in
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Eindsprint bloedde dood in sfeerloos duel

SCYLLA WEER
GELIJK TEGEN
STEEDS HOGER

Gemakkelijke
wraak Levi's
op M.E. Stars
Juist genezen

zich opnieuw

—

maandag.
L HAARLEM,
Blesblijft
boomlange

de

Amsterdamse basketballinternafpnal en Mars Energie Stars-

|>eler Karel Pastor achtervolzijn knie-operatie van
J«n. Naweken
geleden bestond
pkele
p van

—

medische zijde geen be-

_

Lui

weer
de allereerste
£°°tpoging nog tijdens het indelen
ngf Karel echter op
tr_r_"e door zün knie. Pastor rois„Dokter Tetzner
en
lWi_t-:
a masseur
Salo Muller hadJn knie R °S bekeken en
_pi_„
at ik fit was maar n«
£
«et wel weer voor
' weken
_v>,„

_

spelen. Bij

Toch slaagden de coaches van
de partijen er later moeiteloos inbeitevredenheid uit te stralen. Mars' Jan
Boogaard: „Na een paar wedstrijden
waarin we slecht draaiden, zijn wij
nu toch weer aan het terugkomen.
Hoewel mijn verdediging in het begin natuurlijk veel te lui was."
Jan Janbroers memoreerd wat verdedigend, maar wel terecht het zware programma van zijn team: „Verleden week de topper tegen Punch, afgelopen donderdag Europa Cup tegen
Akademik en nu Mars, bij elkaar een
beetje teveel van het goede."
Hun woorden dekten ook wel het
verloop van de matige botsing. Levi's
immers trok zeer rustig zijn sporen
door Mars' defensie, waardoor in de
esrste helft vrijwel steeds een marge
van zon zes tot tien punten op het
bord bleef gehandhaafd. Een periode,
waarin Mars' coach Jan Boogaard
werd gedwongen de onwennig spelende Ruysenaars al snel in te wisse-

%*
laai-

_

tap0-.

ti Jdens de wedstrijd
tegen Levi's/Flamin«o's
pßcu_.J'erd
iemand geblesseerd.
echter piet Leegwater
eens naar de "Jl»Jn> ee?*>«"_ °.Poor
een „zweepslag". Na
_ezi.
(kt _:,'" , de basketballsport unieakelinï van een umpire,
P»'«r_ Tv
I-enK-,. 1 v -"gisseur Martijn Lm
00k eredivisiescheidsWecht
|m.'" ' «naar nu ambtshalve
Viet if' bereid gevonden om

Jünkt

"

Ie vVr, gWater
("/"vangen.

—

uiteraard
ruimschoots conditioneel tekort.

meer, dat hij afgelopen
daar
«terdagavond tegen Levi's

"JJ

Bij de dames werd alleen gespeeld Helmond '57 tegen Steeds
Vooruit; dit duel werd door de
gasten met 4—6 gewonnen. Maria
van der Horst zag kans van Nel
van Rijn en Marian van der Helm
te winnen, Gerda de Focht kon
alleen Marian doen buigen. Nora
Broxterman bleef ongeslagen.
Dames:
De Treiters
Mars Energie
Tempo Team
Steeds Voor.
Maasbree
Helmond '57

(voortreffelijk)
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Lillehammer

15
13
10
10
4
2

63—27
56—2-1
60—30
47—53
27—53
17—83

werd

g-klopt.

Stolk bleef

Kraayinga.

Heren:
Delta Lol}.
Tempo Team

Topscorers: Levi's: More 12-14. Schreur

13-6, Akerboom 9-6. Tuinstra 11-14, Mars:/

Scylla
Steeds H./TSB

Persoonlijke

13-6, Akerboom 9-6, Tuinstra 11-14, Mars/

9
8
10
10
10
9

9
7
4
4
2
0

0
0
2
2
0
0

0 18 81—9
1 14 62—18
4 10 51—49
4 10 40—60
8 4 26—74
9 0 20—70

Mars E. Stars
uit Europa Cup
na nederlaag

tegen Start
(Van

een

medewerker)

—

Mars
AMSTERDAM, maandag
Energie Stars heeft zaterdagavond de

de Europa van
landskampioenen niet overleefd. Met
2—5 werd verloren van het Praaigse
Start, het team waarin de Europese
kampioene Ilona Vostova speelt. Zij,
evenals haar teamgenotes achttien
jaar oud, speelde koel en berekend
en sloag met het grootste gemak zowel met backhand als forehand de
ballen op mankracht langs haar tegenstandsters.
kwartfinale

van

Zij won met 11 en 12 van Annemieke van Moorst, met 14 en 11 van
Juul Nitisu.anta en met niet minder
dan 10 en 8 van de nationale kampioene Sonja Jeltzel. De voor haar
eindexamen zittende Jana Uldichrova
speelde, minder getraind dan deze
speelsters gewend zijn, nerveus en
onzeker en kon door Sonja Heltzel en
Annemieke van Moorst worden bedwongen. Juul Nitisusanta speelde
nog 15 en 11 tegen Blanka Silhanova
en Sonja verloor van dit rustiger
type speelster met 15 en 16.
Tempo Team speelde zondagmiddag vriendschappelijk tegen deze
Tsjechische meisjes en verloor met
I—B. Alleen Aukje Coltof zag hierbij
k_ns van de nu vrijer spelende Uldichrova '.e winnen.

14-11.

Maasbree
Scylla 2

De stand heren: Lev.s 19-36. Fiat St.
17-32, Transol 18-32, Mars 18-28, Factotum
18-22, Cardinais 19-14, Bona St. 18-12, DED
18-12. Racing A. 18-12, Donar 18-8. Landlust 17-4, Suvrlkri 18-4.
Dames: Fiat Stars won met 85-60 van

Schotten kansloos tegen Nederland

808,

Shorter winnaar
marathon Japan

—

FUKUOKA, maandag (ANP)
Ds 24-jariige Amerikaan Frank Shorter heeft gisteren de 6e internationale marathon van ukuoka met ruime
voorsprong .gewonnen. Hij nam halverwege het parlkoers de leiding en
legde de .2,195 km af in 2 uur 12
min. 59,4 sec. De Japanner Aikio Usama werd in 2.13.22,8 tweede en de
Nieuwzeelander Jack Fostep
in
2.13.42,4 derde.

_

—

Met een triomfantelijk vertrokken gezicht hangt Mars Energie Stars' Amen
kaan Bobby Bissant aan Levi's basket, nadat Gerhard Schreur hem he
scoren met een „dunk" niet heeft kunnen beletten. FOTO: RUUD KRAMEF

fen

door

zijn

landgenoot

DUNDEE, maandag (ANP)
Het
Nederlands tafeltennisteam heeft ook
zijn derde wedstrijd voor de tweede
divisie van de Europese competitie in
winst omgezet. In Dundee won ons
land met 6—l van Schotland. Het
enige verliespunt kwam op naam van
Bert Schoofs, die van Sugden verloor. Bert van der Helm bleef ongeslagen.

De uitslagen: heren enkelspel: Bert
van der Helm—M. Sugden 21—19,

21—13, Bert Schoofs—R. Yule 21—13,
21—19, Bert Schoofs—Sugden 10—21,
17—21. Bert van der Helm—Yule 21

—14, 21—11.

Dames enkelspel: Veronique van
der Laan—E. Smith 21—15. 19—21,
21—17, Heren dubbelspel: Van der
Helm/Schoofs—Sugden/Yule 21—14,
13—-21. 21—9.
Gemengd dubbelspel: Van der Helm
/Van der Laan—Sugden/Smith 21
17, 19—21, 21—19.

—

NU OOK VLIEGREIZEN
NAAR DE WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
SCHAATSEN TE OSLO MET
PAROOLREIZEN EN EVENEMENTSREIZEN
Sepoo

Haninen, die de eerste 500 meter won
in 39,3 sec.
In de allroundklasse deed Gerhard
Zimmermann het rustig aan. Hij
stond op de 3000 m. zelfs toe dat de

Italiaan Bruno Toniolli

met de winst
aan de haal ging (4.25,2 tegen 4.26,9).
Op de 5000 m. eindigde Zimmermann
(7.51,4) zelfs pas als derde achter de

Fin Kimmo Koskinen (7.48,4) en de
Noor Inigar Bollerud (7.48,7) maar
zijn prestaties op de 500 m. (40,8) en
de 1500 m. (2.06,4) stonden borg voor
de eindoverwinning.

Het Bisletstadion is bekend om zijn unieke sfeer, bepaald
door de vele enthousiaste supporters die hun vedetten aanmoedigen tot enorme prestaties. Niet zelden zijn juist hier
wereldtijden gereden en records gesneuveld. Behalve de
bootreis zijn in samenwerking met Evenementsreizen nu
ook nog twee vliegreizen georganiseerd met uitstekende
hotelaccommodatie, waar voor een passende, gezellige
avond gezorgd zal worden. In het befaamde Bisletstadion
hebt u een plaats nabij de finish.

______
K____i*ef

BbwÉ|^

Inzell

De opvallendste verrichting bij de
dames kwam op naam van de 17-jarige Westduitse Monika Pflug, die op
de 1500 m. tweede werd in 2.21,8. Zij
moest de meer ervaren Finse Tuula
Vilkas (2.20,3) laten voorgaan, maar
iedereen was het er in Inzell over
eens, dat Monika Pflug, die haar eigen Duitse record met 1,2 sec. scherper stelde, een grote toekomst tegemoet gaat.

Record voor Gnatow

—

MOSKOU, maandag (ANP)
De
27-jarige Russisohe journalist Adam
Gnatow heeft zaterdag bij de strijd
( lden 40 3 )ver aehom de Russisohe titels die in de Arrrzich t
nßazen 4°.8) enMarmenische hoofdstad Verevan werden
zijn
tijdens
Keller
500
m-race
in
Hoew
Stockholm, waar hij gehouden,
De Westduitser Erhard
ra
het wereldrecord in het
41
5
)
fae er
nog
verloren
>
„
sec. een nieuw baanrecord vestigde.
v.ieggawicht
met
39.4
verbeterd met een.'toe oo meter zegeviere de
taal van 117,5 kMö.
sPeciaüst Johan
Een verbetering van een kilo van t
oude
record dat drie weken geleden
1 22 6 v °°r Keller
SCHAATSEN
door Gnatow, eveneens in Verevan,
en 0mg' (1 39)12444 4
Bazen
werd gevestigd.
Vlerde en Hoekstra
Gnatov verbeterde niet alleen het
Magne Thomassen (achtste in het record
Dag Fornaess imponeerde op de
feweehanddig drukken dooh ook
eindklassement)
7
minuten
en
hij
won in
Svein Erik Stian5000 meter, die
het wereldrecord stoten, dat met
(dertiende)
deden het nog er g 130,5 kg al in zign 'bezit was. Hij
en 42,1 seconden. Erkend stayer Per sen
Willy Gu.to.msen werd in 7.44,7 rustig aan.
bracht het op 131 kg. in de drie
Bij afwezigheid van olympisch Olympische oefeningen kwam
tweede voor „coming man" Willy Olde Rus
kampioen
op de 500 meter
sen (7.45,0). Fornaess werd trouwens
tot 335 k,g.
le
edsW den 'm in het eindklassement eerste door Keller (Stockholm) viel het Erhard
de Fin
Later stelde de Rus Raifae. Bedenhebben de Noorse top- een tweede plaats op de 500 meter in Leo Linkovesi niet moeilijk
dit kov het record tweehandig drukken
6 e &>ede Prestaties ggZo
sec. (Ivar Eriksen werd hier in weekeinde de sprintwedatrijden in in het bantarngewicht scherper. Hij
(4n^beterden «Printer Per 41,2
Inzell te winnen. Hij zegevierde een40,9
sec.
winnaar) en een derde posibracht ihet op 127.5 kg. Dat betekent
Irn t7 >4 deT. en *°tar Grörwold tie op de mijl in 2.08,0. Eriksen maal op de 500 m. en twee keer op een verbetering van het oude wewrong zich met een tijd van 2.07,8 de kilometer. Zijn beste tijd, 39,5 reldrecord van de Hongaar Sandor
nog tussen Gröravold en Fornaess.
sec., werd eohter zaterdag oventrofHoizreiter met 1,5 kig.

staand.

1
1
3
5
6
9

deze keero ngeslagen en Lingen verloor evenals Van der Broek van

IN DE 'LUCIA WEDSTRIJDEN'
?

1
1
2
0
0
0

In de promotie-ereklasse A won
TSF met B—28—2 van Tempo Team 2.
Dit was geen bijzondere uitslag voor
de al gepromoveerde Scriiedammers.
Bij d. twee tegenpunten zit de eerste
nederlaag in de competitie van Hans
van der Broek, die zijn record niet
heeft kunnen evenaren en door Feike

GORAN CLAESON WAS SNEL

ToClai
LM >
maandag
p '
Tijdens*
de zogenoemL ,'1 ia
'Wedstrijde n" in Stock
WTne h„ ebben de Nederlandse
W niers gisteren de eer aan

7
6
4
5
2
1

het nieuwe competitie-systeem.

109—88.

Bissant 15-8. Childress 6-11.

9
8
9
10
8
10

Bij de heren speelden Scylla en
Steeds Hoger/TSB ook hun tweede
wedstrijd gelijk. Gerard Bakker met
drie gewonnen partijen, Milan Stencel tegen Rob Joëls en van Peter van
Schie tegen Petr Joëls brachten de
vijf punten samen. Bert Onnes won
twee partijen. Maasbree besloot ereklasseschap met een 7—3 zege op het
eveneens al gedegradeerde Scylla 2.
Harrie Vaecsen won driemaal. Jan
Suiskens verloor van Theo Bakker,
Joep Vaessen van Bakker en Karei
van Schie. Het wachten is nu op de
op 19 december te spelen wedstrijd
Tempo Team—Delta Lloyd waarin de
Lloyd één punt nodig heeft om
herfstkampioen te worden volgens

Zo ongemakkelijk als Levi's len en ook grote man Roel Tuinstra
sneuvelde om tactische redenen. Hij
Flamingo's het destijds in de liep
binnen negen m_nuten zijn derde
sfeervolle Zandvoortse sporthal persoonlijke fout op.
had, zo eenvoudig bleek het nu in
een met duizend man volkomen
Eindsprint
sfeerloos blijvende Kennemer
Na de hervatting (50—41) gingen
aan beide zijden de gewisselde speSporthal. Toch werd hoog opgelers steeds sneller naar en van de
keken tegen het treffen, waarin bank.
Levi's veranderde de basisopimmers Levi's Gerhard Schreur stelling van na de rust negen
keer en
het einde van zijn schorsing van Mars zes keer. Pas tegen het einde
met nog zon vijf minuten te
15 duels zou vieren. Een duel ook echter,
gaan, moesten Levi's technische en
met nog een debutant, een echte tactische leiders Janbroers en Rob de
want voor de eerste keer mocht Wit bij 92—84 een time out nemen.
kort daarvoor fel ingezette eindMars de van Bona Stars gekomen Ee:i
sprint van de Zandvoorters bloedde
Paul Ruysenaars binnen de lij- echter onverklaarbaar snel dood.
nen brengen. Het draaide uit op Toen in de laatste drie minuten Bis(dit duel nu eens niet lui, maar
een dubbele teleurstelling, want sant
erg egoïstisch) zijn fatale vijfde perzowel Schreur als de geheel fa- soonlijke fout kreeg (98—87) en I_inlende Ruysenaars kwamen na stra bij 104—88 zijn vijfde P'tje opliep, was het voor Mars bekeken.
hun gedwongen rustperiode

onze sportredactie)

fttepech

—

HAARLEM, maandag
Seconden na afloop stelde Levi's
coach Jan Janbroers het koel zelfverzekerd vast: „Deze ruime 109-88 zege op Mars Energie Stars is de wraak voor onze
uitwedstrijd in Zandvoort, toen het met 88-87 allemaal zo
moeizaam ging. Welwillend riep hij ook zijn woorden van
toen terug in de herinnering: „Van zon ploeg als Mars moeten wij heel rustig kunnen winnen". Die woorden van 'toen'
werden zaterdag dan bewaarheid.

blesseerde

Van een medewerker

AMSTERDAM, maandag
In de tafeltenniscompetitie waren
weer drie ereklassewedstrijden uitgesteld, nu in verband met de
interland in Schotland en met de Europacup-wedstrijd van Mars
Energie Stars (dames) tegen Start (Praag).

—

Karel Pastor

(Van

TAFELTENNIS

door HANS DOELEMAN

BASKETBALL

- maandag 6 december 197113

2-DAAGSE VLIEGREIS
375.—

’

4-DAAGSE VLIEGREIS
525.—

’

Het reisprogramma:

Het reisprogramma:

zaterdag 19 februari: vertrek 07.00 uur per DC-8 van
Schiphol; plm. 10.00 uur aankomst Fornebu.de luchthaven van Oslo. Per bus naar het Bisletstadion nabij het eentrum van Oslo en tijd ter eigen beschikking tot aanvang
van de wedstrijden om 15.00 uur. Einde eerste wedstrijddag 18.30 uur en naar uw hotel voor diner, gezellige
avonden overnachting.
Zondag 20 februari: Na het ontbijt vertrek naar het Bisletstadion voor bijwonen van tweede wedstrijddag en huldiging. Om 20.40 uur vertrekt u weer naar Nederland.

vrijdag 18 februari: vertrek 09.00 uur per Boeing 737 naar
Oslo. Op deze dag en zaterdag is er gelegenheid voor
deelname aan diverse excursies: Holmenkolmen Skischans, het beroemde Vigelundpark en het Vikingmuseum.
Zaterdag en zondag: bijwonen schaatswedstrijden en gebruikvan ontbijt en diner in uw hotel.
Maandag 21 februari: om 16.00 uur vertrekt uw vliegtuig
naar Nederland,

Inbegrepen in de reissommen: vliegreis vanaf Schiphol naar Oslo v.v., maaltijden tijdens da vlucht, busvervoer in Oslo, accommodatie in en rond Oslo op basis van half pension, toegangsbewijzen Bisletstadion bij de finish, wedstrijdprogramma
en wedstrijdinsigne, luchthavenbelastingen en diensten van reisleiding.

’

Niet inbegrepen/ kosten van lunches en van persoonlijke aard. reisverzekering resp. f2— en '3.20 voor 2- en 4-daagse
reis en eventuele annuleringsverzekering. Voor éénpersoonskamers geldt/ 15.— toeslag voor2-daagse reis; f 45.— voor
4-daagsereis.

NOG ENKELE PLAATSEN VOOR DE 7-DAAGSE BOOTREIS
Tarieven vanaf 340.

’

—

INLICHTINGEN-AANMELDING
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Amsterdam: Wibautstraat 131 en
Rokin 110, tel. 020-914400
Den Haag: Prinsessegracht 3, te 1.070-182306
Korte jansstraat 3, tel. 030-331215
Utrecht:

■■■^^

_______^^^'

hm

Elke Citroen is een toonbeeld van onafhankelijkheid. Uiterlijk. Maar ook diep
van binnen. De vering is onafhankelijk op vier wielen. Zij zorgt vooreerst en
vooral voor een majesteitelijke wegligging. Daarnaast voor het hoogste komfort.
Een unieke kombinatie. Opdat u zich ook zeer ontspannen zult voelen op slechte
wegen. Is dat geen stukje onafhankelijkheid?

onafhankelijkheid

ACADEMISCH ZIEKENHUIS DER
VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
Bij de dienst medische registratie is

plaats voor een

assistente
I

t.b.v. de cartotheek. Haar taak zal bestaan uit het
beheer van dit kaartsysteem en het verstrekken van
gegevens daaruit aan andere afdelingen.

"

Voor deze drukke, levendige baan, die een grote
mate van accuratesse vraagt, is een mulo/mavodiploma vereist, alsmede enige administratieve
ervaring.

\__|M_V
»x-»_

-

'

Belangstellenden kunnen hun sollicitatie met
met opgave van leeftijd, opleiding en ervaring
echten aan de Personeelsdienst van het ziekenhuis
de Bcelelaan 1117, Postbus 7057 te Amsterdam,

——\&

\\_Ü __/'"
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-

onder vermelding van nr. 203.
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LUXE VWs PEUGEOT

aangeboden

20*f
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be»**L
234138, VHEUQDE. 3» *
ringdwarsstr. 48—48, Adjje
Oukeßaas il
504, stat.cars, busjes,

i

Vauxhall bestelHen Veka bellen

Tel. 797022.Alle fifolders op aanvraag
200 auto's 1970 Jj
SKODA 110 L 1970. Automobiel- (Opeis Hekord en Kadett.
FORD CORTINA 1600L '69, met
H.
Jan
bedrijf
BROUWER,
2e
1300 en V.W., Kat enFordV_
radio en ANWB-rapport met
45-47, Adam, sit. 9-pers. busjes
annex a*
nieuwe banden 3650. Tel. 033- v.d. Heijdenstr.
P222 wagens van 1 tot 2 ton.
P222 tel. 020-726842.
-325988.
destraat
382-372,,
T.k. MERCEDES Diesel 1964, in ’75 Aanbetaling. Restant plm. J;794842—784351.
j
per
week.
20
redelijke staat 1950. Tel. (CasNW. OPELS KADETT »
tricum) 02518-50728.
P222 TRIUMPH HERALD Sport '66
1475; FIAT 1100 '66, motor '69 j 18 p.dag. 100 km
1375; FlATPrimula'66
1475; aallr. verz. en B.T.W. S»y
GLAS 1304 '66 1075; TAUNUS heimstr. 48. Tel. 155107,\
Alle typen audi in voorraad. Van 12 '66
1075; DKW SPORT '64
1967t/m 1971 2- en 4-deurs.
1075; SIMCA 1300 de Luxe '64 H. Bakker V.W.'s luxe
**y
Audi dealer, Weesperzijde 74-78,
875; OPEL REKORD '64 875;
9.50. tel.
Tel.
351076. Met
Bovag- CORTINA
675;
nwe
motor
'64,
P222
garantiebewijs.
Nwe OPELS en VW.
FIATI3OOL'64 475;
BESTELAUTO'S
61. tel. 157301 of 15375 l^p
SIMCA 1300 I GLS 1968, Automobielbedrijf H. BROUWER, 2e TAUNUS TRANSIT '66, met ra- Jan de
Jong: nieuwe
Jan v.d. Heijdenstr. 45-47, men en banken 1375; TAUNUS m. radio. Tel. 357544.VW'»
1075. Geopend
Adam, tel. 020-726842.
P222 TRANSIT '66
van 1-11 uur. Hoofdweg 300,
Nu 200km per dag v.a. ],
Aangeb. SIMCA 1100 LS, 2- eerste etage.
P222
Tel.
deurs, slechts 7 mnd. oud.
vracht tot 2 ton
ANWB-rapport aanw. Vraagpr. 100 BESTEL
Luxe bestel en bus]**.
P222
piek ups personenbusjes
6000. Tel, ml. 110628.
v. Vliet, Hogew. 10.tel. g^>
combi's enz. Vele modellen, typen en merken. Vanaf 750 tot
’6OOO. Incl. BTW. Financieren 9-pers. bussen, luxe wag»*;
TRIX, Quellijnstr. 159
en inruil. Garage Rijsenhout
Tel. 723946. Sinds 20 jaar.
tioncars. Telf. 351446.
lid Bovag. Bennebroekerweg
terparkstr. 147.
—17,
Aalsmeer-Rijsenhout
15
OPEL Kadett'7o, radio., ’4850 (Chevron benz.stat.). Tel. 02977SUNBEAM Imp. '68
’2850 -24229 (2 km. van afrit
8222
OPEL Rekord 1700 '68
4650 Haagweg).
DAF 4468
’2950
TAUNUS 15MCombi '69
3950
TAUNUS 12MCombi'67 ’2750
VW TL 160067
’2450
REEDS v.a. 5398
CORTINA 1500de L.'6B ’2750
DE BESTE SERVICE BIJ
VW1300'69
’3150
5 rijlessen voor 35
FIAT 12568
jarig bestaan van bond-Tvl
’3950
SIMCA 1500GLS '66
2250
Van Leeuwen, Vamorin»t'j
AUDI 6066
nieuwe VW's, per les
VI
’2350
OVERTOOM 230—238
-s FIATBSO'67
’lB5O
Hugo de Grootstr. 3, tel. **w
TEL. 020—385738
INRUILKOOPJES:
FIATBSO'6S
’ll5O Te koop gevr. alle types V.W.
VWPonton'6s
’lO5O voor de sloop, 2e Kostverloren878 kade 99, eind van de Kinkerstr.
VW Variant'6s
975 rechtsaf.
AUDIDKW'66
P221
RENAULT R4'67
875
"i.
DAF 4467
1450
Alle merken onderdelen *V(
650
TAUNUS 12M'64
den. AUTOSLOPERIJ OJIjA
3 mnd. garantie; mr. en financ.
SE. Sloterweg 420, B»*jr
mog. Pieter Vlamingstr. 15 bij
dorp. Tel. 02968-4987
_i de Dappermarkt. Tel. 927686.
MET VOLLEDIGE GARANTIE
IN DIVERSE MERKEN VER- I Sloperij KORREKT koop'*J(
Aangeb. Kelim BANKSTEL mett Aang. moderne GASHAARD Dru TV-REPARATIE voor PHILIPS Voor een nieuwe V.W. of een goede
offiKRIJGBAAR
IN JAARTALLEN troens 2 CV. In- en
wagen
de
naar
gebruikte
tafel, i.g.st. T.e.a.b. tel. 020- Jupiter, 9800 cal. van 695 voor en Aristona TVs met garantie.
maten banden. Jac. v.
V.W.-dealer
GARAGE VAN'67 T/M'7o.
ciële
PllO
432360, na 18u.
27S.Tel. 723915.
PllO Ook 's avonds. Tel. 227272de 288, tel, 186385.
s
KOST. Showroom, Amsteldijk
P222
10, tel. 020-734666.
Autosloperij
DE
(HOEK DE CLERCQBTR.)
TV DEFECT? BEL DIRECT
koopt loop- en sloop' jQ
Tel. 020-122328.
I
TEL. 189023
'-■ ■■■■■■■*
02963—1438.
ZONDER WEGHALEN!
HETKNEUSJE inkoop v. loop en
HUWELIJKSWENSEN
Aristo, 1 jaargarantie
Tel.
Na
18
OOK
's
3
MND.
GAR.
02907-5078.
sloop.
AV..
Grijp nu uw kans! Dames tot 35
Quellijnstr. 145, tel. 723156
P221
uur 02907-5366.
jaar, die er ernstig over na den■
TV
DEFECT? Bel 121065
ken te trouwen, kunnen zich volZONDER WEGHALEN.
ledig kostenloos laten bemidde3 mnd. garantie. Ook 's avonds.
len. Kosten van 50 eerst na huHond en kat (en alle and»»!, j
welijkssluiting. Wij zijn een bedieren) HAARUITVAL?
UITLATEN ACCUkend bemiddelingsinstituut met
tegen
GROOTspeciaal
HUUR
EEN
NIEUWE
ook
Te
montage!
koop
gebruikte
ff,
25
alle
soorten
filialen in geheel Nederland en
vacht,
van
vaste
koop,
glanzende
WIKO,
onderdelen,
BEELD
T.V.
met
recht
Davisstraat
47-48
bv.
pk.
V.W.
34
mohebben ook een geschikte partvoor 30 gulden per maand.
Tel. 020-163902-129508
tor 250 mcl. inbouwen, revisie ren meer op kleren,
ner voor U. Schrijft U vol vermotoren v.a. 350,2eKostverlo- Gemakkelijke toediening--.,
trouwen aan Huw. Bern. Helga
RUILSTARTERS en dynamo's, renkade 99, eind van de Kin- krijgb. via dierenzakefl- \.
Haarlemmerstraat 123
von Hall, Rotterdam (W), HooiAutosloversnellingbakken etc.
J. P. Heijestraat 96
kerstr. rechtsaf.
P226 documentatie. GECO-La"' <'
drift 116a, Tel. 010-259118, Gelperij Nico, Wenckebachweg 99,
10.tel. 04700-20213.
le Oosterparkstraat 61-65.
drop (b. Eindhoven) Witte de
f226
tel. 922032.
Tel.
04903-2232.
7,
Withstr.
Mevr. Schiltkamp.
TV STUK? 24 u. service. Rep.
Geen bezoek aan huis. Wij antPl7O
Nassaukade 347 I. tel.
aanhuis. Tel. 195779.
woorden discreet.
8120
NONJA MADJOE
TVs v.a. 45 tot 295 met volle
voor al uw problemengarantie, grote sortering bij
ervaring. Ook schriftew f
Rien KRAMER, dagelijks van 11
120820.
tot 18 uur, ook donderdagavond.
i
ELDERS KOPEN IS PRAKTISCH ALTIJD DUURDER
Reinwardtstr. 68. Tel. 921967.

,,

_

’
’’
’
Audi-De Jong
’ ’ ’ ’ _’
’’
’’ ’
’
:'
’’
——

’Ruilschokbrekers —
..

2cv
dyane

amiB

’

in 6 kleuren
norm. 598 voor 398
MX MEUBELEN-OOST
Wakkerstr. 20A tel. 020-922337
Donderdag koopavond.

W.B.V. „Eigen Haard"

’

"

Voor leden met een inkomen BOVEN
15.000p.j., verder geen bepalingen van toepassing:
Het Hoogt (Buikalotermeer) 105.2kam. 267,05
(mcl. cv. en w.w.)

’

AMSTERD. WONINGB. VERG.
Bur. Sorrento in A'dam-Z, tel.
„ONS HUIS"
797107. Parnassusweg
17
MET INACHTNEMING VAN DE heeft gem. HUIZEN en FLATS
GEMEENTELIJKE REGELING ook v. verlofgangers.
P032
VOOR WONINGTOEWIJZINa te
haur voor leden:
LUXWOUDE (Fr)
JACOB KRAUSS TRAAT 6 DI. 4 Heerlijk vrij en rustig aan de
kamers, douche, box. zolder rand vaneen dorpje gelegen Wodroogzolder, 184,25 p.m., mcl. ningkje met schuur en plm. 957
e.v. (155,15 + 29,10).
m2grond. Het geheel verkeert in
LOUIS
BOUWMEESTERgoede staat en is gelegen op onSTRAAT 11 UI. 4 kamers, dou- geveer 5 km ten oosten van Heeche, box, zolder droogzolder renveen. Loopsom 18.500.- k.k.
184.25 p.m., mcl. cv. (155,15 Hyp. mogel. Inl. na 18.00 0513029,10).
8032
-6747.
OLYMPIAPLEIN 66 I. 4 kamers,
badkamer, zolder 216,90 p.m..
Aantrekkelijk antiek?
mcl. cv. en w.w. (188,35
Kijk in de Koeriersters!
28,55).
OLYMPIAPLEIN 22 U. 4 ka■
mer*, zolderkamer, zolder, badkamer ’235.60 p.m.. mcl. CV.
en WW (200,75 34,85).
FRISSENSTEIN 9. 2 kamers,
douche, box ’248,35 p.m., mcl. Bur. SORRENTO in A'dam-Z.
CV. en w.w. (223,35 + 25).
heeft ongem.. gem. kam., etages
Opg. aandeelnr., soort en datum en flats. Ook v. verlofg. Parnasurgentie, gezinsgrootte tot uiter- susweg 17 H, tel. 797107. PO3l
lijk lOdcember 1971 per BRIEFKAART. Hygieaatraat 4. Bezich- KAMERCENTRUM Milletstr. 50"
tigen na oproep. Elke woning
tel. 727428. Kam. vrije opg.
apart inschrijven.
65.-. Kam. v. ’BO
P033
160

n.

-

*

’

______________________________

.

’'"

’

,

Dagelijks geopend van 9—lB

uur.

Haarlemmerd. 46
Met volledige fabrieksgarantie.

-

Kleine zelfst. zkt. nog TIMMERWERK. Tel. 443842.
PO7O

Witten, BEHANGEN. H. Neid,

HAARD-GEISER vuil of defect?
Bel Zuid, hij komt direct.
Tel. 792490.

Voor al uw METSEL-, stuc-, timmer- en tegelwerk. Tel. 112879.
Aanleg van gasleidingen, wastafels, enz. enz. Geiser vuil of defect. HEYNE komt direct. Tel.
PO7O j
120655.b.g.g. 162397.

’

.

1!

-

-

Fabr. overtr. uw BANKSTEL tegen bijz. lage prijs m. skai off
stof. Met gar. T. 357227-738256.

KUNST EN ANTIEK
Een, .waardevol" kerstgeschenk

sloperijen !

Begin januari starten 4 efficiënte
1-jarige avond- of zaterdagmorkandidaatsexagencursussen,
men RECHTEN. Daarna is het
doctoraal in 1-3 jaar mogelijk.Totale kosten kandidaats plm.
Incl.
2.000
studieboeken.
Kring van Utrechtse repetitoren
(postzegel niet nodig). Antwoordnummer 1599 Utrecht.

automobielen

'
'

ZAKEN EN FINANCIERING

.
.

_

"ft
haaruitv»J*Jf),

’

’

KAMPEER
ii

’

10 privédanslessen 60
WIMVAN BEEK
BIJ
Leuke lessen?
Kijk in de Koeriersters!

Aanvang in januari

buitenland

’

■—-—^mm~———»"

vakantiebenodigd-

heden

■-■■-'-

HUURTOERCARAVAN voor het
seizoen 1972.Tel. 020-184266.

AUTOMARKT

MUZIEKINSTRUMENTEN
—

van koop
VRAAG EN
_________%
i
Alle bekende merken
MEUBELSTOFFEERWERK onAVONDSERVICE reparaties Gedipl. TV TECHNICUS repaTV
der garantie. Prima stoffen. Bel1 RESKA RADIO, Javastraat 133- Ik koop ALLES, ook
woningo- In- en verkoop van gebr. olie- en officieel Philips dealer. Tel. tot reert uw TV aan huis onder gar.
121829.
PO6O I 137, tel. 350291.
PO6O pruiming. Tel. 236387.
Pi 10 gashaarden. Tel. 154067. PI 10 23 uur 020-738603-949539.
Ook 's avonds. Tel. 228141. Pl7O
i_

_________________M—___ÉÉÉÉÉÉ_k____t

’’ ’
’

in een dag gereed.
Tel.
020—766308—724793. A. Fagel
Jr. Krediet, Stadhouderskade 67
ook 's avonds van 7—9 uur. P223

's Avonds DOORSMEREN, olie-

verversen van 19—21.30 u. Dat-

sun Koen N.V., Corn. Trooststr.
A'dam-Zuid.

Tel.
P225

AUTOREPARATIE vakk., snel
en billijk. Tel. 720283.

INKOOP ELK MERK AUTO. Tel.
184949.
P221
INKOOP elk merk auto
Tel. 020—168158.

n

’

’

amb.

109, all-risk

’

’

350, amb.

WIJ KOPEN ALLES. Oo
regeld. Tel. 242370.
GOEDKOPE

’

’

'

* £I

DITIS TE GEK!
Bij ons blijft de premie voor uw
autoverzekering mcl. groene
kaart, dekking een miljoen W.A.
v.a.
112,36, all-risk
348 mcl.
max. 40% no-claim. Termijnbetaling mogelijk. Inl. A. Fagel jr.,
Stadhouderskade 67. Tel. 020-766308-724793. Ook 's avonds
van 7—9 uur.
Alle verzekeringen.
P223

VERLIOyy

REON-ROZENGR _<fa

5 ETALAGES BARSTgjV^,.

voor

JöM.

2 per
LEN. Kosten
ling. Tel. afspr.
tuut Ria de Korte, N5. Adam.

"TV

Opleidingsschool

a

vraagt dames- en heren*j/j

’

*' f*
..EROTISCH CENTR
*L>J} e

alle erotische aspecten
van niveau. J. A. Bik,
merdijk 118A'dam. _^^p'

290, mcl.

gratis
kraanwagen- en taxihulp dag en nacht. Inclusief groene kaart en
verhaal van uw schade, ook voor uw boot en caravan. Ook pers. leningen. Even bellen is voldoende. Binnen 24 uur geld thuisgebracht. Ook in 36. 48 en 60 mnd. Tel, d. en n. 020—276422.
130,

l

Heeft u iets te ko»P ,yp
zersgracht 480, Adam. Tel. Belt u dan 020-180696' (
020—231082, 'S avonds 02200uur 222071.
ie
P223
-11902.
Wij kopen al\ea-/f,

'

’' '

Ouderwetse groen-wi'
LAMPEKAPJES
bij Reon

kost»*C
Rozengracht^^/»,!

ALI-^ii^;,

JOPKOOPT
Specialist in woning opl^ j>
Tel. 020-352404
3

>4

Kleine KAMER

Te huur Fiat 127

Tel,

VERffÜ^c

azzoo^yt

HELDERZIENDE.
93. Tel.
b.g.g, 123456. dag. 8 fril
2—4. Discr. verz.
_^^tf?

i
manstr.

Opel Ascona, Peugeot 504
enz.,

enz. alle splinternieuwe auto's type 1972

Kaspers & Lotte NV i

J»

nieuw. PTT goedgekend f*foon 070-868322.

y_,

V. Ostadestraat 232—236
tel. 717066 en 710733
Schiphol Aankomsthal.

P240

P225

gevraagd

.

>

Geld-Thuisservice GELDLENINGEN voor iedereen. G.T., Kei-

VERHUUR AUTO'S,
MOTOREN EN SCOOTERS

Voor AUTOREP. startmotor dynamo's. Zat. geopend. Telef.
124645 Na 18u. 760714. P225

"

Snel geld nodig?
FINEX. 020-229966.

Dinkelaar

Auto w.a.

** ■

___\
I*'1*'

Verzekering en geldservice

Bel 222713 voorgoed plaaten spuitwerk. En toch voordelig.

727006.
TENTENVERHUUR
TENTENREPARATIE
Sassenheimstr. 48, tel. 155107.

WABLIJFT 100tot 150.
ALL-RISK 300.
VOOR AUTO MET CATALOGUSWAARDE TOT 10.000.
DORSMAN DE WITTSTRAAT 7,
ZANDVOORT. TEL. 02507-4534. B.G.G. TEL. 2775.
AUTOVERZEKERING met gratis rechtsbijstand, beste voorw.,
laagste premies. Ass. ktr. Losekoot, Kon.weg 215, tel. 020-738444 (óók 'sav.). Vertrouwd
adres sedert 25 jaar ook voor financieringen en alle andere
P223
verzekeringen.

service en
reparatie

.19—23,

.

ggy

VOOR UW HAARD
LAAGSTE PRIJS P.
V.A. ’3,15 P. TANK
MIN. 100 LT. ’0.19 F 'o,
OOK VOOR CALPAMGA' <
110104-112774.
Fa. WEST VERHUIZO'0
PIANOVERVOER door 'fc.
Nederland. Tel. 12823j y *l

autofinanciering en -verzekering

Reserveer nu uw

..

RADIO - TV -

■■■in

WAGENS
■■-■■>
■'■"■■■■

■"-iiiïiüi
Te koop KAMPEERBUS. Peugeot, enige plaatschade. Event.
ruil2CV. Tel. 183582.
P2lO

-

Ouderenclubs
Kinderdansclubs 5-12 jr.
Nu inschrijven
BIJ
WIM VAN BEEK
Stadhouderskade 160,
tel. 799076

"
'
VAKANTIE EN VRIJE TIJD

,

iï- "

_^T

Terßeek's 'l
Oliehandel,*

Alle auto-uitlaten en access.: —30%

GELDLENINGEN

_SPOEDDANSCLUBS
'Scholieren Jongelui

&Partners
KLEDING

’

HONDA'S van 1219 voor 995,
Floretts, Yamaha's, Zündapp's,
Peugeot's, enz. enz. Diverse occasions. J. Ooms, Haarlemmerstr.
41, tel. 020-227078.4 min. vanaf
Centr. Station.
Pl9O

I CARAVANS EN

danslessen

’

''

—

Nw. gebr. en d.d. bank teruggen,
bromfietsen. Nw. rijwielen v.a.
3,50 p.w. Bromo, lepenplein
Pl9O
38. Tel. 359178.

.

DIVERSEN 1

kortingrijders

BROMMERS

MACHINESCHRIJVEN (aanv. wekelijks).
OVERDAG: 4x3 uur per weerk.
Spoedopl. 3 maanden (zeer geschikt
voor werkende dames en studenten).
'S AVONDS: 2xl! i uur per week
(verschillende mogelijkheden).

%^—__

verk°s.

'

Fiatrijders-

FIETSENEN

’

diverse lessen en
clubs

*

Garage Da Costa
voor betere

Auto-Italië-Turijn-Den Haag-R'dam-Haarlem- Amsterdam: Kerk100 m vanaf Magere Brug. Eigen parkeerhavens,
bel 355018, De Jong, Hogeweg 6, straat 439—143
Adam.
PI70 geopend ma. t.e.m. za. 8.30-17.45 u., telef. 231373.

Van Baerlestr. 13, Adam, tel. 723128.

ruim 300 verkoopnummers op de expositie in het Slot te Zeist. PO9O

’ 't

:

-

-

Pianohandel

Instituut Schoevers

een ikoon

AANBOD

Pelt & Dijt

Ruilschokbrekers

’ ’

ONTWIKKELING EN
ONTSPANNING

\ Nieuwe cursussen '

’

’

NSU

Da Costastraat 1

KeppelN.V.

talen, boekhouden enz.

Sarphatipark 83. tel. 798459.

STUCADOOR voor stuc- en wit4,50 per
werk. Tel. 167244.
PO7O TEGELPLAFONDS
m 2en SCHILDEREN, WITTEN,
Geslepen glasplaten, thuis be- BEHANGEN. Tel. 760435, b.g.g.
zorgd. Kortijn. Tel. 795635.
718238.
PO7O)

SCHULDEN
BELANGRIJK!!!

MOTO?
en SCOOTER'
RIJLES J
’

’ ’

—

’

66609-821465^/

accessoires en onderdelen

’

:
1

’

Maandags van 13—18 uur.

Tel. 237785.

-'

LOODGIETER NODIG?
Tel. 984128 dag en nacht.

-

-

'

TELEFONISCH GELD LENEN
TENNISCL. m. TRAINER vr. 1„
1000 t/m 10.000. All. 1-4 jr. veel spelen. T. 728802—429641.
(9-22
u.)
C.
M.
Bel 02977-26471
CITY ORGEL SOCIËTEIT
Schuldenregelingen. In beta- Spaargaren, Aalsmeer. Swee8080
0.1.v. Harry Klompé
lingsmoeilijkheden verkerende linckstr. 12.
Keizersgracht 54, Adam, cursus
particulieren, ambtenaren en zaelektronisch orgel voor beginkendrijvenden die ter voorko[ ners. gevorderden en vergevorming van faillissement (inboedel
of goederenverkoop, loonbeslag Freelance reclamebureau voor I derden. Speciale kindercursus
enz. enz.) tot een regeling van winkels en kleine bedrijven met jen middagcursussen voor da! hun schulden willen komen, een beperkt budget. Singel 354, mes. Eigen orgel niet noodzakePOBO lijk. Tel. 020—228521-264787worden erop gewezen dat door de Adam, telefoon 229255.
-141653.
P 142
meeste banken en hen die zich
FIËSTA
15.75 per m. Zelfplak- belasten met de inning van
kende tegels, 40 x 40
1. Alle schuldenposten, naast de bekenmerken kamerbreed tapijt. Gra- ij[de instellingen, alleen de schultls gelegd. TAPIJTHUIS 90.
van
het Te k. aangeb. TROUWJAPON mt
denregelingarbeid
2e J. van Campenstr. 90,
L.A.M, wordt erkend. Gegevens 3840; lang, wit. sluier * kroonTel. 724862.
worden in neutrale couvert ver- tje en tasje. Tel. 248523 na 18.00
zonden. Op advies van sociale in- u.
PlOO
Heeft u iets te koop bel
stellingen enz. enz. gehele rege121016, ik geefveel geld.
KELNERSKLEDING
ling op PRO-DEO-basis mogeSMOKING
140. Witte jassen
Elke dag verkoop van 9—6 u. v. lijk.
GRATIS VAKANTIEGIDS 1972
nwe fabr. rest. meub.. o.a. huis- LANDELIJK ADVIESBUREAU 21.50. Alle maten pantalons. Bel Evenementsreizen
020in
diversekleuren.
Barjassen
kam.. slaapkam., clubs, kasten, v. d. MIDDENSTAND (sinds
-156424 of vraag uw ANVR reisb.
1980). BUSSUM, Koningin Em~INt STEEGJE"
bankstellen enz.
P 154
Haringpakkerssteeg 4—11—13. ernaar.
HET VERKOOPHUIS
malaan 18, tel. 02159-16903 Bevan
handeling
aanvragen Adam (le zijstr. Damrak v.a.
V. Wouatraat 4—6. Adam.
kosteloos.
8060 Centr. Stat.), tel. 248113. PIOO
Huur nu de nieuwste TELEVIBIE
of WASAUTOMAAT, met recht

—’
’
VOOR WONING EN GEZIN

Nieuwe
aardgasconvectors
400,- onder
de nieuwprijs

■>

kalets te LASSEN? De Lasboog. Tel. Erk. schoorsteenvegers
chelsmid. Fa. COPIER, Haarlem020-242587. Goed en niet duur.
merstr. 20. Tel. 223177.
PO7O
Klein zelfstandige vraagt VERVAN
DAHEEFT
U
LEKKAGE
BOUWINGS-, timmer- en metselvernieuwen
werk. Tel. 158101.
PO7O i KEN OF GOTEN of
daarvoor belt u geh. vrijblijvend
Kleine zelfstandige zoekt BE- Fa. „Daco" Lekstr. 160. Tel.
HANGWERK, timmerwerk eni 794109 b.g.g. 05970—3575.
PO7O
meubelreparatie. Ook opknap- Door het gehele land.
pen van oude woningen,
10i
schilder-,
Bel
op
128435.
wit- en
p.u. Ook buiten Adam. Tel. 020-427442.
PO7O behangwerk. Bill.prijzen. PO7O

kamers

-

’

’

Inschr. p. briefkaart aan kant. Smaragdplein 16,vóór dinsdag 7 december a.s. 17 uur. onder vermeld, v. lidno. en gezinssamenst.
BEZICHTIGING ALLEEN NA OPROEP!

-

KING KEUKENS
KOM KIJKEN
Witte de Withstraat 24—26.
Telefoon 122291 of 388027.

ONDERHOUD EN REPARATIE

Te huur v. leden, die i.h. bezit zijn v.e. urg.bew. óf een won. v. tenminste 3 kam. beneden ’215 p.m. excl. C.V., leeg achterlaten, inkomen beneden IS.OOOp.j. bruto:
Alkmaarstraat (Nieuwendam) 187 H, 3kam. 193.65
(mcl. cv.)

f

.
,

’

’

ï

’
’
EN
HUWELIJK
KENNISMAKING
, :

COMPLETE

huizen en flats

’

HEUGAFELT en

kleuren: 5 jaar garantie op het gesloten. Tel. 020-67518. PO6O
binnenwerk,
normale prijs
1300,— voor 595,—. PARIAN
INWONING? Voorkom onenigAMSTERDAM, 020-421550.
heid. Meet uw gas- en elektr. verBc geef veel geld voor meubilaire bruik. Geijkte tussenmeters voor
PO6O gas en elektr. Bij Heljst, Ceingoederen. 732870.
tuurbaan 298, tel. 722097. PO6O
SLAAPKAMER

WOONRUIMTE EN ONROEREND
GOED AANGEBODEN

’

-.

HOOGPOLIGE;
tapijttegels van bekende merken. Alle kleuren. LijnbaansDIRECT VANDE FABRIEK
gracht 6, Adam. Ook donderzeer fraai uitgevoerd in diverse
dagavond geopend. Zaterdags

KOERIERSTERS

’

.

Aang. op tentoonstelling gebr.

Bankstellen

’

1
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I AUTO-

’’
’
’’
’’’

I

387184-1314»^

— Veni
,— bestelwag^
*""

’

Auto Oost

vriJ-Yt

Bestel een nieuwe bestelauto bij

Diks Autoverhuur N.V.

grootste en oudste speciaalzaak
v. Ostadestr. 280, tel. 714754/723366
Willem de Zwijgerl. 101, tel. 183767

(

HET PAR<_£

h.

HET PAROOL

I PiUEtooi*%POKfl

BETTY STÖVE GAAT
OM GELD TENNISSEN

TERK VERDEDIGEN LEVERDE 13-4 OVERWINNING OP WALCHEREN OP

Uitschieter van
dames Zeeburg
AALHANDBAL

-

—

Dit betekent niet dat Betty Stöve
D_of.ssio.Tal gaat worden. Zij blijft
'.ter. Dat is een benapmi'n.g die
internationaal door de Internationale

—

*
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Kunst Tom

Okker

—

JDJAN, maandag (ANP)
yKker heeft de wedstrijd

om de
Plaats in het toernooi van
«n (Ivoorkust) gewonnen
Okr«rsloeg Marty Riessen met 6—l
HS.
.rly Pasarell won het toernooi,
ein dstrijd met 7 —5 en 6—3
iü.u
«"tnur Ashe te winnen,
drie Amerikaanse spelers en
zullen tijdens hun Afrikaanse
«e nog wedstrijden spelen in Litlle, Yaoende en Nairobi.

"

3

GRONINGEN LAAT
LANGS MVY

kke wil agressie
n5. sportredactie)
toSTff£r°AM
maandag.
,
Mur
ierp -- an de ' Amsterdamse

—

Het

ft.V_ lglng F<>kke, uitkomende in

[ de't maakt zien ernstiS zorgen
_*>rtv °jnemende agressiviteit op
S schrijven, waarlvlu, eitvoeri
" De-tuur n jet draalt om

end
e'S en boezem te steIhieoftu etmzich
tot de ciuDDestugew
7*
I"te.n
van de verenigingen
ü

men f°$ke: dit seizoen uitkomt,
dui.r-j dat die agressiviteit op
en m v °etbalsport zal bedreilijk t 6in noopt dat gevaar gezalf h„ u£ nen bezweren.
_r ft Fokke bij zijn clubblad
a
biii
age
gevoegd waarin de speg

_

j

_ij h

sn
fte
Ie

_

—

Schipper, die na een felle sprint eindelijk raak schoot en daarmee de
eindstand meteen op I—o bepaalde.

voet-

p attent
worden gemaakt,
te«en-tand«-rs niet als vij-

n zien en dat zij door
zlu gestraft
zuUe n worden als
n_;L
Van goed

gedrag over'tóen a de zusterverenigingen
dekt Vr_
net
bestuur van Fokke om
in h.,
I m_t»
bblade n aandacht aan
te besteden en verder
igt
men
Faderin_ aan op een gezamenlijke

"

MVV had namelijk niet alleen
geen tijd meer voor een slotoffensief,

"

Studenten Spelen in '73 in Moskou

—

PARIJS, maandag (ANP)
wereld-studentenspelen
zullen

De

in
1973 in Moskou worrden gehouden.
De Italiaan Primo Mebiolo, president
van de Internationale Universitaire

CHRISTCHURCH,

GRONINGEN, maandag
Voor MVV heeft de wedstrijd in Groningen precies twee minuten te lang geduurd. De oorzaak van de late
afgang van de Maastrichtenaren was Groningens verdediger Jan

_f

—

maandag

Franeaise Durr heeft gisde finale van een internationaal tennistoernooi in Christchurch
de Amerikaanse oud-Wimbledonkampioene Billy Jean Kin.3 in twee
(ANP)
teren in

6—o in slechts 38 minuten.
Billy Jean King nam, samen met
haar landgenote Rosemary Casa's.
revanche in de eindstrijd damesdubbelspel. De Amerikaanse combinatie
versloeg Franeaise Durr en de Australische Judy Dalton met 6—3, 9—B.

Zege Jan Lubbers
(ANP)

het toernooi om het wereldkampioenschap baseball voor amateurs heeft
Italië in Havana met 9—2 gewonnen
van de Nederlandse Antillen. Het
was de tweede overwinni_g uit negen wedstrijden van de Italianen.

v
:
:

SPORTUITSLAGEN

FRANKFURT, maandag
—
De Nederlandse halfzwaargewicht
Jan Lubbers heeft tijdens internationale wedstrijden in Frankfurt (vrijdag) voor 2000 toeschouwers op punten gewonnen van de Westduitser
Wilhelm Janko.
Andere uitslagen waren: halfzwaargewicht: Erik Nikkinen (Fin.)
w.o.p. van Klaus Jacoby (W.DI.),
Ruediger Schmidtke (W.DI.) w.o.p.
van Roger Rouse (VS); zwaargewicht: Gregorio Peralta (Ang.) wint
door k.o. in achtste ronde van Gerhard Zeeh (W.DI.).

HAVANA, maandag (ANP)

—

tegenaan".

:

De e nchtand werd uiteindelijk 9
bereikt via de tussenstanden
—1, 5—2 en 2—l.
-4

Winst in Schotland
van badmintondames

—

EDINBURGH, maandag (ANP)

Nederlandse meisjes hebben zaterdag
in Edinburgh de finales beheerst van
een internationaal badmintontoemooi.
Joke van Beusekom bracht het dames enkelspel op haar naam door
rende weelde.
Marjan Lüsken met 4—ll,
11—4 te verslaan. Samen met Marian
De 'voorsprong werd niet meer uit
handen gegeven. Amsteltijgers ging Lüsken won zij ook het dubbelspel.
zelfs door en 'wist een beslissende De Nederlandse combinatie zegevierde met 15—10 15—7 over de Schotse
voorsprong te nemen irn de tweede periode: 7—3. Coach Rooze: „De spelers speelsters Jona Flockhart en Helen
hebben zich perfect aan hun op- Kelly.

—

verslagen.
De Franeaise zegevierde met 6—3,

Winst voor Italië

Sportfederatie, verklaarde tijdens
een persconferentie in Parijs dat de
vermoedelijk
wedstrijden
zullen
worden vastgelegd in de periode van
15 tot 25 augustus.

drachten gahouden. Denk erom, dit is
niet O'.nze laatste zege. Tegen Groningen gaan we er ook met frisse moed

GO AHEAD EAGLES BRAK
OPMARS VAN FALEND NAC

VOETBAL
maar had ook niet de indruk gemaakt daartoe i:i staat te zijn. Met
GRONINGEN—MVV I—o (0—0)
uitzondering van het eerste half uur
Van een medewerker
toen de kleine Hoene, zijn medespelers tot offensieve daden prikkelde, de dit allemaal overigens niet uit
stelde MVV aanvallend niets voor. want FC Groningen bleef zichzelf teAlleen Mraz kreeg na de rust nog een genwerken
door constant hoge ballen
kans.
richting van de uitstekende
de
in
FC Groningen, hoewel zeer matig
verdediger Körver te zenden.
spelend, heerst volkomen toen de doel toen verdediger
Eerst
Guns zich ook
middenvelders Fransen en Hovenging
de
aanval
bemoeien
kwam
met
juiste
ritme hadkamp eenmaal het
af
en
toe wat onrust in de Maaser
den gevonden. Het werd dan ook trichtse ploeg. Körver bedwong fikse
opvallend druk mi het Maastrichtse
schoten van Bos en Fransen, maar
strafschopgebied, maar daar wisten zou
in de allerlaatste minuut ook nog
doelman Körver en de centrum-vervoor
wat onprettige sensatie zorgen
dedigers Lacroix en Herben niet van
door
Guns onderuit te trappen.
wijken. Zij mochten overigens niet Scheidsrechter Wellinga, die onzeker
mopperen dat de altijd bezige en atoptrad bespaarde Körver echter een
tente Groningse aanvalsspits Jensen trieste afgang waarschijnlijk omdat
het dit keer volledig liet afweten.
Guns provoceerde.
Groningens trainer Ron GroeneFC Groningen: Nordstroem; Schipper,
der Heide,
woud offerde hem dan ook op voor Guns, Cornelis, Oosterwold; Van
Hovenkamp; Bos, Jensen (Van
Fransen,
Oldenburger,
Nadat
Van- Vlierden.
Vlierden), Oldenburger (De Vroet).
die voor de rust een tweetal prachtiMVV: Koerver; Pleumeekers. Lacroix,
ge kansen had genegeerd al was verHerben, Colombain: Hoenen, Dijkstra en
Fiedel; Mraz, Klingen en Mares (Bonfrère).
vangen door Leo de Vroet. Veel haal-

ETAALD VOETBAL

Na een serie van vier nederdalen
wisten de Amsteltijgers het Utrechtse UYC op de Jaap Edenbaan met
9—4 te verslaar». Met aantrekkelijke
combinaties trokken de Amsteltijgers
het Utrechtse verdedigingsvak binnen _n na twintig minuten hadden zij
zowaar een 2—l voorsprong weten
op te bouwen. Een voor de Tijgers

voor Niloc in het duel tegen Attila,

versloeg
Billy Jean King

DANKZIJ SCHIPPER

sport bestrijden

Adrie Meyer scoort

Francoise Durr

*

Ft

—

AMSTERDAM, maandag.
Wat coach Rooze al enige weken
geleden voorspelde, is dan zaterdagavond bewaarheid geworden.
In de tweede divisie van de ijshockeycompetitie heeft Amsteltijgers de eerste winstpunten te
pakken.

,

J°

Van een medewerker

IJSHOCKEY

ATHENE, maandag (ANP)
De
paren Belladonna-Mondolfo en Garozzo-Meyer hebben Italië zaterdag
het Europese bridgekampioenschap
gebracht. In de 21ste en laatste ronde
versloeg Italië Groot-Brittannië met
20—0. Nederland slaagde er niet in
de derde plaats op Zwitserland te

f°

komt bij toetreding tot deze topgroep
geen contract op tafel. Een en ander
g.bsurt uitsluitend na momdeli-ntge
overeenkomst, waaraan je moreel gebonden bent".

EINDELIJK EEN ZEGE
VOOR AMSTELTIJGERS

:

wedstrijd verdiend met 21—10 van V
en L. In de eerste helft legde V en L
fcnorm goed en een aantal
al de basis voor die hoge score door
vooral uit de tweede rij het Aalsuts werd op de juiste wijmeerdoel onder schot te nemen en
Fgerond. Indien de Walcheenkele break outs te benutten. Na de
11—2 ruststand heeft Aalsmeer nog
(keepster niet zo voortreffevan alles geprobeerd om terug te kop dree
vooral via de sterk spelende
was geweest, was de veroveren. De Nederlandse heren men,
Elenbaas. Maar het mocht niet gelukverloren
met
9—ll
van
Finland.
De
nog
hoger uitgevallen.
f_
ken. De AHC-reserves moesten in de
Zwitserland 263; 4. Nederland 252.
tweede klasse de eer aan BHC laten
Z
15—5.
doelPunten werden geen verloren met 17—12. In de derde
„ ,w U^:
Wil de Mare. 5, Mary van
B gaat de race tussen VoleDe Nederlandse dames verloren in klasse
3, Groet Balstra, 2, en één
wijckers en US onverminderd voort.
■J.
met
12—8 van Turlames Wiechaard, Va_ der de laatste ronde
; Veldt
wonnen met respectievelijk
kije en eindigden als vierde. Ook hier Beid.
en Van Haastrecht.
22—10 van ODIN en 26—10 van
"■
kampioen.
werd
Italië
a UP deelneemster
VZV. Ookmeer won met 13—11 van
Niloc
w T T~
Atilla 2 en Niloc 2 met 12—8 van
Zonder
_,Utrechtse Attila.
De eindstand bij de heren is: 1. ItaCarry Piller lië 379 pnt, 2. Groot-Brittannië 314; 3. RHC.
«n de Amsterdamsen
met B—2.
Stand hoofdklasse dames:
mit (3x) Wil van Draanen Zwitserland 26; 4. Nederland 252.
_,T
M
yrna
'
Niloc
Kalshoven (lx), Kitty
3 6 Zeeburg
pnt.;
1.
224
3 2
Eindstand dames: Italië
R.
3 6 Atilla
32
,en Adri Mey ep ( lx 2 Frankrijk 211; 3 Zweden 178; 4. Ne- Swift
:ten
le n de doelpunten
He!'»
3 4 Beatrix
31
voor Niloc.
*
derland 175.
Walcheren
(
Quintu.
3 3

Lawntennis Federatie is vastgesteld
voor amateurs die om prijzengeld
nïogen spelen. Betty Stöve hierover:
/.al in aiugu.tus dus gewoon weer
aan de nationale kampioenschappen
deelnamen".

heeft de uitnodiging aangenomen
de Amerikaanse HeldmanDe Heldmangroep, officieel „Worid
groep, die voor de eerste vier
Women Tour" geheten, gaat
Tennis
maanden van het volgend jaar i vijfüg
speelsters tellen van de
veertien toernooien overal in de wereldtop die zich voor ieder vam de
(kwalifiVerenigde Staten heeft georgani- veertien toernooien moeten
gaat uiteindelijk
ceren.
leder
toernooi
seerd. Deze toernooien hebben
en speelsters krijigen die ooi het
een totaal-prijzengeld van 300.000 I ?aan tennissen. Betty Störve verder over de Heldrnangroep: „Er
dollar.

van

>TERDAM, maaiidag De uitschieter van dit zaalhandbalpetitie-weekeinde was bij de dames ongetwijfeld de 13—4 overHet ongeslagen De Volewijckers
Mng van Zeeburg op .Walcheren. Zeeburg moest de strijd aanverloor in de tweede klasse van conHMS met 10—6. lm de derde
pn zonder haar internationale keepster Marga van Wouden- currente
klasse gaat DWS na de 10—6 overwinning op UD samen met BDC op
<ue dit weekeinde tijdens de centrale training geblesseerd kop.
Op de loer liggen echter met
een punt achterstand JOS (10—6
«'■ Janny van Ewijk verving haar prima.
winst op stadgenote DJK) en AHC
dat haar eerste nederlaag incasseerde
Jip
van
Leeuwen
Swift
R.
behaalde
in
de
streekderhad
pch v
tegen Beatrix een verdiende 14—7 Lijnden won met 7—4 van Sport
-ien dat Walcheren via by
Vereent. In de derde klasse B kwam
overwinning. Hellas en Quintus waBlauw
Wit alleen op kop door met
e
start
was te overwinpnei]
9—B te winnen van Schellingwoude
l-Na vier minuten stond Zeeen het verlies van VZV
I dan ook met 3—o voor en Italiaans dames- en
<fe rust was het reeds 6—2.
Heren
herenteam
bridge
ontspon zich een levenAalsmeer verloor in een sportieve

[ Wedstrijd. Zeeburg verdedig-

—

maandag
Betty Stöve gaat een zeer lucratieve toernooienreeks spelen. Zij

AMSTERDAM,

ren in de eerste helft aan elkaar gewaagd. De meer professionele aanpak
van Hellas in de tweede helft en de
uitstekend op dreef zijnde keepster
Sandra Reinders hielden de buit in
Den Haag, 14—11.

Van een medewerker

- maandag 6 december 1971 - 15

Go Ahead Eagles heeft een einde gemaakt
BREDA, maandag
aan de opmars van NAC door de Bredase ploeg op eigen veld met 0
—1 te verslaan. Het Deventer team, dat de eerste helft behoorlijk in
de verdrukking had gezeten, nam na de hervatting het initiatief over
en in die periode viel het winnende doelpunt, dat van het hoofd van
Egbert ter Mors kwam.

VOETBAL

NAC—GA Eagles o—l (0—0)
Van een medewerker

was het voor Go Ahead gemakkelijk
een overwicht te veroveren. BehouNAC had de nederlaag te wijten lijk te constateren overtreding bindens de goal van Ter Mors, die in de
aan aan falende voorhoede, waarin nen het zestienmeter gebied betrof, 17de minuut een voorzet van KoenBrouwers geen schijn van kans kreeg liet Bogaerts gewoon door spelen. ders
evenals Kolkman, Warnas en
Buiten deze mogelijkheid kwam Go Van Zoghei goed op dreef bij Go
tegen Kolkman. Dé Deventer verdevorig
jaar
door Brouwers Ahead voor rust niet verder dan een Ahead
diger, die
afrondde, was het Deventer
dolgedraaid werd, had voor de wedgoed schot van Arntz, dat subliem team toch echter ook niet bijster gestrijd van trainer Barry Hughes te gestopt werd door doelman De Jong, vaarlijk. Van de Deventer aanvallers
tien minudie met Vermeulen (de uitblinker op speelde met name Ruuid Geels een
horen gekregen dat hij
ten vervangen zou worden indien hij
het veld) en Bouwmeester tot de slechte wedstrijd.
NAC: De Jong; Van Gorp, Vermeulen.
er opnieuw niet in slaagde de snelle meest opvallendste spelers bij NAC
Schrijvers. Bakker; Quaars. Bouwmeester;
Bredase linkerspits af te stoppen. behoorde.
Van Dijk, Bish. Delmotte, Brouwers
Deze -tok achter de deur bleek zijn
Go Ahead: Van Zoghei; Kolkman, Waruitwerking niet te missen. Kolkman
Na de hervatting was er beduidend nas,
Somer, Veenstra; Ter
De Winop
gaf
kel;
bal
en
en
bij
Arntz, Geels. Hoenders,Mors.
bijzonder
fel
de
minder
animo
NAC
daardoor
Van Marwijk.
zat
gemeter
Het
geen
ruimte.
Brouwers
vaar moest daarom bij NAC komen
van Bish en Van Dijk, die in plaats
van de gepasseerde Mandziara speelde. Beiden waren echter niet in
vorm. Zowel Bish als Van Dijk kreeg
____B_____*
enkele vrije kansen. Het tweetal kon
het doel echter niet vinden.

—
—

ImWMH

Geluk

ln

NAC had overigens in de twintigste minuuit geluk, dat scheidsrechter
Boogaerts geen strafschop toekende,
toen De Winkel door Quaars onderuit
werd gehaald. Hoewel het een duide-

i
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o—o, Wolverhampton Wanderers—Huddersfield Town Co—o, Maastricht—HUAC o—2. OOSTEN. Tweede klasse:
Hunze 2—l, CSB—LTS 3—2. Minjak—Noordeschut I—3, wit 2—Celeritudo 2 I—2. RCH 2—DWSV 2 2—l. NFC
2—2.
>Apeldoorn—Tempo '41 I—o. Wageningen—Deventer
Kootstertille—SCN o—3, Broekster Boys—SETA 3—l (na 2—Zwaluwen Vooruit 2 I—o. DWS 3—'t Gooi 2 2—5, ReITALIË: Atalanta—Varese I—o. Bologna— Internazionale 2—2, Hengelo—Almelo I—l, Epe—DKS I—l. NOORverl.). VEV—Holwierde 2—o (na verl.), Friese Boys—Delf- i serve derde Mmm A: WSV'3O/2—HSV 2 o—o. Zaandijk
'57—Steeds Vooruit 4—6
o—3, Catanzaro—Fiorentina o—2, Torino—Juventus IDEN. Tweede klasse: Sneek—HCSO 3—l. Dash—Roden DAMES. Ereklasse: Helmond
strahuizen o—l. Be Quick (D)—Drachtster Boys o—l, 2_svW'27i2 o—l. Always Forward 2—Alkm. Boys 2
A: Red Star—Avanti 5—5. VW—Rapidity 9—l
Lanerossi—Napoii 6—2, AC Milan—Mantua o—l. 1I—l, HVA—Meppel 6—o. Rap—Graspiepers I—2. DA- Hoofdkl.
I—2.
o—l, YVC—Heeg o—3. Wl—Kollum 1—1, DEM 2—HRC 2 o—O. EDO 2—ZFC 2 o—l.Zaanlankl
Zeerobben—Vibeo
B: Gossima—Jeep B—2. HEREN: Ereklasse: Scylla—
*O =sse- r- Ahe d Eagles-PSV
MES. WESTEN. Tweede klass* A: HIC—HHUC I—3. HuRoma—Cagliari 2—2, Sampsoria—Verona I—o.
di 2
Hoger/TSB 5—5. Maasbree—Scylla 27—3 Prom.
?
2-3. NEC-AZ'67
k Ws-_H a °, m 2_l
o—_,
2—o,
PORTUGAL: Boavista—Belenenses
Barrelrense— dito—Victoria o—o. RBC—Kameleon o—o. Pinoké—Be Steeds
Kon. HFC
Kolping Boys 2 I—l. B: DCG 3—WA 2
Feyenoord—Sparta 2—l, FC
TSF—Tempo Team 2 B—2. Phoenix—Tilburg
"rekl.
A:
E_- FC D 6„ "«g
s—l,
—Fit
o—3,
Togo
Benfica—Atletico
Leixoes—Tirsese IFair 3—o. B: Zandvoort—Amersfoort 2—o,
2—SDW 3 2—l. DSS 2—de Meteoor 2 2—o, OSV
Tornar
0-4, Telstar-Fortuna SC 2-0,
rd»m-. Sc
Lloyd 2—SVE 10—0. B: TSF 2—Maasvogels
4—6.
Delta
I—l,
ZUII—l,
I—l,
I—2,
ZSGO 2—SLTO 2 I—l,
Beiramar—Academica
Hilversum—Alkmaar 3—l. Laren—HOM s—o.
Guimaranes—Setubal
3_o Fc Dan Bosch-Blauw Eerste klasse A: de Spartaan—OWO o—l, AFC—DCG 2—Zandvoortmeeuwen 3
2
M.n.0.. JCV—Valkenberg AMVJ 4—6. Victory '55--NOAD
3—o,
Farense—Porto
Sporting—CUF
o—o,
o—4.
C:
DCG
4—OVAV
o—o.
Forward—
Waalwijk—Uden
I—2,
2
KBV
I—o
DEN. Tweede klasse A:
A: de Graafschap-Vitesse I—l, Zilvermeeuwen—ZW 2—l, Rood Wit A—Elinkwijk HBC 2—AFC 3
v »l«wi-_.rS
6—4. Hoofdkl. A: Swift'D)—Jeep 5—5. TOGB—TOV 9—l.
SCHOTLAND: Ayr—Aberdeen I—S, Celtic—Kilmarnock IKeep Fit 2—l. DES—Tempo I—o, Push—Breda 2—o. B: US—Scylla B—2. B: Docos—Tempo Team 3 4—6. Ne2—2, Hollandia— ',2—TOG 2 I—l. Rivalen 2—JOS 3 4—l, Aalsmeer 2—St.
_-'"
3
4—l, East Fife—Partick Thistle i Geleen—Maastricht 2—l, HOD—Heerlen 4—2. HTCC—
ee ~HVC °-'' Heraeles-Wagenin- o—2 Zandvoortmeeuwen—Uithoorn
Zeeburgia
I—o.
3—RKAVIC
s—l,
2
2
I—l.
D:
HerDundee—Airdrie
3—o,
fenveen-PEC Zwolle 0-0. FC SDW o—l. B: UVS—RVC 2—2, Roodenburg—Fluks
IPancratius
ver Despair—Kluis 7—3. Gossima—lduna I—9. Iduna
United
Tw**d*
Boys
2—Quick
I—3,
2—Stichtse
2
2—o.
BVC
A
Hearts—Dundee
3—2.
Morton—DunfermliHUAC
I—l.
NOORDEN.
Raclng—Nuenen
2—l,
I—l.
2
l
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Drachten—Emmen I—2. CEC—Alcides 2—o. Germani- 3—West Frisia 2 2—2.2 o—o,
Madrid—Real
Alkmaarse Boys 3—ZAP
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C: DCO 2—DSOV 2 3—o, veld—lFC o—2. SSW—Voorwaarts I—2, SCR—Progress Granada 2—o, Atletico Bilbao—Sevilla 2—o.
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fcm,h Ss
Eindhoven—Klimop
11—6,
Organon—SDO
11—7.
SP° r,l"s'-Grams-ergen 0-0 Reserve
Poelman, Veendam, 5 A. Timmer, We.
J.
2—Zeeburgia 2; onegido I—o, E: Waddinxveen—UNlO o—l, Woerden
Mónchengladbach o—3.0—3. DSHC—TOGO I—l. Kieviten—HDM I—2. B: Gooische— hoven
—Borussia
(n_* n s ■). VVV P,rt
Spartaan
Bayern
eerste
Klassse:
De
Leverkusen
(N 2-1.
't HARDE: 1 H. van Norel. Oosterwolde 19km in 57.13.2
ve 'l- &_"
Drenthina-ACV 2—l, AFC 2—Haarlems I—2. DWV 2—Volendam 30—1, Bergambacht I—o. Moerkapeile—Groeneweg o 0, ENGELSE LEAGUE: Coventry City—Leieester City I—l. Amersfoort o—l. HlC—Hurley 2—o, Pinoké—Kameleon 7—6.
>
Boys
W. ten Klooster. Zwartsluis. 3 D. Schuurman, Old*JOS 2—Zilvermeeuwen 2 o—o. SDW 2—UW 2 I—o, Nieuwerkerk—GSV o—l, Lekkerkerk—Moordrecht 3 2, Crystal Palace—Sheffield United s—l, Derby County— o—l. Eerste klass* A: Groen Geel—Dordrecht I—2,
broek, 4. G. Knol. Hasselt. 5 W. van de B**k, Oldebfoek.
>. Hollandsche Veld- DOS'OI/2—Ajax 3 I—2. Reserve twMde klasse A: WFC■F: The Rising Hope—DEH o—l, DBGC—Eurosport I—l[ Manchester City 3—l, Everton—Stoke City o—o, Ipswich Ring Pass—Aeolus I—o,Rijswijk—RßC I—2, Pollux—Te
hdeT, (n» v„m na vorl
in 53.54,2
nen MJV
1 ("« verl). 2—Purmersteijn 2 I—l, Hoofddorp 2—IW 2 I—l. DOK—Martinit I—l, Saturnus—FlOS I—l, Poortugaal—i Town—Liverpool o—o,—
0 0, Leeds United—West Bromwich Werve 2—o. B: HBS—Kraaien I—l. Strawberries—Voor- Poule A: AAC—Groningen 20—10. URC—'t Gooi 9—12. ROTTERDAM: 1- H. Vos. Rotterdam, 19km
58
I—2,
van Geest. Maasland. 4 H.
r jw
Den
Briel.
3
J.
Forest
NFC—
9—12.
B:
AAC
L.
Michielsen.
o_2.ws-CWO2-I.LyStormvogels 2—Volendam 4 I—o, Zandvoortmeeuwen| Hellevoetsluis I—o, G: LMO—DJS
United—Nottingham
Puttershoek—'t
Tweede
6—6.
RHC
11-USRC
Waalwijk—ForAlblon 3—o. Manchester
klass* A:
HRC—LSRG
daan I—2. ZUIDEN.
HJSC-Blauw Wit '54 2—ZW
van Kasteren. Schiedam. 5 G. Sint Nicolaas. 'a-Graven2 2—o. KFC 2—de Kennemers 2 I—l, Vitesse j Noorden I—2. Merweboys—Merwede 2—2, Crooswijk— 3—2, Newcastle United—Chelsea o—o, Tottenham Hotooys I_o. The
2—2, HOCO—Keep Fit o—o, Push—Waranda s—l. 18—34. Afeent—RßC 16—3. HRC ll—Te Werve 16—0.
deel
Knickerbockers—de 22/2—Hollandia 2 I—l. B: Ajax 4—DCG 2 I—3. Blauw- OSS s—l. Zwervers—Oud Beijerland 5—2. H: Hardinx- spur—Southampton I—o. West Ham United—Arsenal ward
RCE—LSRG
34—12.
(o.p.v.
Eindh),
o—o
HOD—HMHC
B: Eindhoven—Uden

ELFTALLEN
_____
t

l

"
"," Tw.e-T.! ""'

-

-

AMATEURVOETBAL(ZO) 4

''

t.
-MATEURVOEBAL
1
>r^v"Heer! ""

? .r?'

Louwen

"

",

'

-Ko^?r°

B°

flï\

*
° ~?',

'

-

* ik-ARr_
!'-S°Sr,JW'
°"»nié S __>'
?7
4t?!i'.

k? _

(ZA)
—

__ ' -

I

I

I

:

_"&
F_ "

,' '

BASKETBALL

o—o.

"'

HANDBAL

) H_?_

I D_& " _:
p£!T°~SVZw

'

'

'

''

_; ,
_L
~Sleeu^k
r-rnP ?«'°ordJ^vs,
«-ZwS.

.

_~

°'

'

__."
nSI"

°

f- ■■
&>--!£
E-SEH 1-5 2
°i„

*

i'
t"°«»e ',;,_" ïl-l

VOLLEYBAL

HOCKEY

' '

'

."Bl»Hum^lu*ni-0,

'- '

BUITENLANDS VOETBAL

°'

■

,■

°WIOS-onl7
M>!_
;,
?,
_-^' AZsV-°'P

rvJ_?
h

MICROKORFBAL

5„ i
__T°

,'

':

<

:I

ï
Ren
Ptn^T Zwerverllö
Unlc_i?~s_S
-_? ° _ SVOW-Wlissant
l o^^
°nr,ovenl
,
rhter4i
' ?,. * l ~°'
r=tA^
N^°l. ï

pW

I

*

' ''

F l?
_
f*ta.Pake"buro_vi^Zro'
_"?
lï?I
L

-

TAFELTENNIS

:

"°

i-2

*~

..
■

"

o—o.

WIELRENNEN

."

''

''
""■
RUGBY
■
■

»

- - --- --

--

-- --

- -

--

-

-

.

IS■-■* fSk
é

88
't z* _ _ _

HAMUWBI
_______
______
_______

________f___________!L

*k

___É__r

«PR

_4

I_H___*

_ _ _ _ _ _____

_?

_________&**

■

J

jSk

____"_>

j_F

_____

_____!

I

II

___■

■■

Sn

______

_____!

_É_£

_ _ _ _ _ _____B _____
_ _ _ _____ _ _ _

______■

___■

___________! ____r

_B

____F

<\ (ö \\>
y

___
'*

Ir
Wy

__—___—

,

__—

—

waaronder babykleuren. Oók
geschikt voor-de wasmachine.
500 Grams reuze bol van 12.50
voor 11.-. 50 Grams bol van
1.30 voor 1.15

ffiftöff

FORD NEDERLAND
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DRUKORDERSI
IKLEINE
BV. FAMILIE EN HANDELSDRUKWERK

vraagt:

BI IZONDER DRUKWERK
VAN JESSE
AAN DE NIEUWE ZIJDS
DRUKT DAAR AL 80 ]AAR OP 160
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voor de PRODUCTIE-AFDELINGEN:
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Kollektie '71 Vendofloor kamerbreed nylontapijt
Xv voor een bijzonder attraktieve prijs. Dit sterke tapijt is
buiten de kleur berber, ook nog beperkt verkrijgbaar in de
kleuren cognac, aubergine, en bronsgroen.
u> zolang de voorraad strekt, 400 cm breed
per meter van 105.- voor 95.*CÏ M r-"_h
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Modieus kleuren-assortimeiit,
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Partij le keus bedrukte extra
zware weefstof. Bijzonder

fraai gestyleerd dessin. In
zeer mooie kleuren o.a.
aubergine, groen en cognac,
Van 9.75 voor
s~~>Jt
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PUNTLASSERS
PLAATWERKERS
VERFSPUITERS
ONGESCHOOLDEN
die voor bovengenoemde functies d.m.v. eigen bedrijfscursussen willen worden opgeleid.

voorde MAGAZIJNEN:
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MAGAZIJNBEDIENDEN

HANG HEI
AAN DE
GROTE KLOK

(voor de dealerbevoorrading)

voor de ONDERHOUDSDIENST

MEDEWERKSTER
KANTOREN.

/mm

-opgebouwd uit ü elementen. Afstandsinstelling
van 0.45 tot 00. Diafragma van 1.8 tot 1(5.
Verwisselbare prismazoeker met fresnellens en I!
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Weteringschans 112-114 Amsterdam.
telefoon (020) 233362-62662.
Verkoopbedrijf van de ASPA-GROEP in administratie-,
planning-, postsorteer-, roterende- en archief-systemen.
In onze binnendienst is plaats voor een
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Portable

Opaalglas met fris groente-

DO2O luxe portable is zeer licht in
gewicht en gekonstrucerd op een

Vroom & Dreesmann.
0.7.1 en 1 liter. Normale prü
22.50 nu setvan 3 schalen

WKI

Kompleet met
draagkap

Velona tafelradio R 172
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Set van 3 glazen
Modern, stapelbaar glaswerk.
Bitterbeker 3 voor 2.75
Port/Sherry 3 voor 3.50
Wijn/Juice 3 voor 3.95
Bier/limonade 3 voor 3.95 #
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Cinderella, wit tafelgoed
Tafelgoed van le kwaliteit, blijvend
hoogglanzend en met grote slijt-
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Voor deze funktie is nodig:
een middelbare schoolopleiding,
leeftijd vanaf 25 jaar,
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Volledig getransistoriseerde liehtnet radio met
zeer goede ontvangst van middengolf, lange golf,
korte golf en PM-band. 5 Watt uitgangsvermogen. In wit van 218.-voor 189.In mat noten van 198.-voor
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regelafstanden,

Inhoud

_

instelbare kantlijnstoppen, twee

—?-

Bk

die in de verkoop-organisatie belast is met
de systeemprojekten-administratie,
het telefonisch kontakt met klanten en leveranciers
het zelfstandig voeren van de korrespondentie
de inkoop en aflevering van systemen.
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Tafelgarnituur 130 x 160 cm.
4 vingerdoekjes 15.(Zolang de voorraad strekt)
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extra stevig frame, rood en zwart
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medewerker

Indien u kunt meewerken bij de Bumas-taak van
gesprekspartner voor kantoorefficiency in het
bedrijfsleven en voor de overheid, wilt u dan een
afspraak maken met Mevrouw Beukers?
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Slechts 15.-

( 350191 )
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fantastische camera nu van 525.- voor 395.-

. KOERIERSTERS

f
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Miranda sensomat RS spiegelreflexcamera

U BENT VAN HARTE WELKOM!!!

Dames-heuppantalon

Lm

VOOR HET SCHOONHOUDEN VAN VERSCHILLENDE

Voor uitgebreide informatie en dia-vertoning kunt u terecht op onze voorlichtingsavond die gehouden wordt op DINSDAG 7DECEMBER in KRASNAPOLSKY, DAM 9, AMSTERDAM om 19.30 uur.
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Boeken over

Informaties
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SCH|LDERKUNST

door

Telefoon
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